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Abstract 
 
The market for community properties is a relatively new market for private investors. 
Previously, local governments usually owned these properties. The demands for community 
properties from property companies and institutions have increased over the past 10 years and 
an increasing number of local governments are selling their properties. One popular type of 
community property is elderly accommodations. This study aims to provide an overview of 
the greatest risks concerning elderly accommodations in comparison with office buildings 
and rental housing properties according to different operators. 
 
The study is based on a qualitative approach and information has mainly been obtained 
through interviews with ten operators. 
  
Elderly accommodations are generally viewed upon as a safe segment since they usually have 
long leases, often with a municipality, which is considered to be a very safe tenant. Investing 
in such properties is therefore often compared to buying a bond. 
  
The view on what is the greatest risk differs between the operators. According to most 
operators the greatest risk is in the residual value by the end of the lease contract. Yet we 
have not reached the end of the long contracts since these properties became popular on the 
market about 10 years ago. The residual value is mostly influenced by the political risk, the 
location and the alternative use of the property. This differs from office properties that are 
more dependent on the economic situation and rental residual places that are more dependent 
on the location than elderly accommodation properties. 
 
Research show that there have been changes in what the elderly demand in their living 
environment. Despite that most operators believe that changes in preferences will not have a 
substantial impact on the segment and that elderly accommodation properties is a safe 
product. 
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Sammanfattning 
 
Marknaden för samhällsfastigheter är en relativt ny marknad för privata aktörer. Tidigare 
ägdes fastigheterna oftast av kommuner och landsting. Efterfrågan på samhällsfastigheter 
från fastighetsbolag och institutioner har ökat under de senaste 10 åren och allt fler 
kommuner och landsting säljer av sina fastigheter. En populär typ av samhällsfastigheter är 
äldreboenden. Denna studie syftar till att ge en bild av vilka risker som är de största för 
äldreboenden i jämförelse med kontor- och hyresbostadsfastigheter enligt olika aktörer. 
 
Studien bygger på en kvalitativ metod och information har främst inhämtats genom intervjuer 
med tio olika aktörer. 
  
Äldreboenden ses generellt som ett säkert segment i och med att de vanligtvis har långa 
hyresavtal, ofta med en kommun vilket anses vara en mycket säker hyresgäst. Att investera i 
en sådan fastighet jämförs därför ibland med att köpa en obligation. 
  
Synen på vad som är den största risken skiljer sig mellan aktörerna. Enligt de flesta är den 
största risken restvärdet vid kontraktstidens slut. Än har vi inte nått till de långa 
hyreskontraktens slut sedan äldreboenden blev populära på marknaden. Risken för restvärdet 
är långsiktig efterfrågan på fastigheten vilket främst påverkas av den politiska risken, läget 
samt fastighetens alternativanvändning. Detta skiljer sig från kontorsfastigheter som styrs 
mer av konjunktur och hyresbostadsfastigheter som är mer lägesberoende.  
 
Forskning visar att det har skett förändringar i vad de äldre efterfrågar i sitt boende. Trots 
detta tror de flesta aktörer att förändrade preferenser inte kommer att ha en allt för stor 
påverkan på segmentet och att äldreboenden är en säker investering.  
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 Inledning1
 

Kapitlet innehåller en introduktion till ämnet som valts. Syfte och frågeställning samt 
avgränsningar presenteras. Slutligen redogörs för uppsatsens disposition. 

 
 

1.1 Introduktion 
Marknaden för samhällsfastigheter är en förhållandevis ny marknad för privata aktörer. 
Samhällsfastigheter tillhör fastighetskategorin specialfastigheter och kännetecknas av att det i 
fastigheten bedrivs någon form av offentligt finansierad samhällsservice. Förändringen från 
att ha varit en typ av fastigheter som ägts av kommuner och landsting till att bli en 
eftertraktad produkt på fastighetsmarknaden av fastighetsbolag och institutioner har gått på 
mindre än 10 år.  
 
Flera aktörer ser äldreboenden, som är en typ av samhällsfastighet, som ett säkert 
investeringssegment i och med att de har mycket långa hyreskontrakt jämfört med andra 
fastighetstyper och hyresgästen är ofta en kommun vilket betraktas som mycket säkert. En del 
aktörer jämför därför äldreboenden med obligationer. Trycket på äldreboenden är högt och 
demografin pekar på att Sverige får allt fler äldre. Men hur ser olika aktörer på risk i ett 
segment som är så pass nytt?  Än har vi inte sett vad som händer med restvärdet i slutet på de 
långa hyreskontrakten. Kommer det att finnas en efterfrågan i framtiden på de äldreboenden 
vi har idag? Om inte, går de att byggas om för en annan typ av användning till en rimlig 
kostnad?  
 
Som alternativanvändning för äldreboenden föreslås ofta bostäder med tanke på byggnadens 
utformning. Marknadsvillkoren för äldreboendet, som hyreskontrakt och hyresvillkor, går å 
andra sidan att jämföra med villkoren för kommersiella fastigheter. Men tanke på att 
äldreboenden är en ny marknad är det intressant att jämföra med dessa två äldre marknader 
för att se hur riskerna för äldreboenden skiljer sig. 
 

1.2 Syfte 
Studien syftar till att utreda och analysera hur olika aktörer bedömer risker i 
samhällsfastigheter i jämförelse med kontor- och hyresbostadsfastigheter vid värdering och 
finansiering. Eftersom utformningen av samhällsfastigheter varierar stort beroende på vilken 
typ av verksamhet som bedrivs i fastigheten fokuserar studien på äldreboenden som 
jämförelseobjekt. 
 
Studien avser även att undersöka om det finns några skillnader i hur olika aktörer ser på risk 
hos de olika fastighetstyperna, dels inom samma typ av verksamhet och dels i en jämförelse 
mellan olika typer av aktörer. 
 
Vår arbetshypotes är att det förekommer vissa skillnader mellan olika typer av aktörer då de 
har olika perspektiv och exponeras för olika typer av risker. De påverkas därför olika vid 
olika utfall. Vad gäller äldreboenden i förhållande till andra fastighetstyper är vår hypotes att 
det råder delade meningar bland aktörerna om huruvida äldreboenden ses som mer lika 
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hyresbostadsfastigheter eller kontorsfastigheter. Detta eftersom äldreboenden kan ses som ett 
mellanting då det har vissa egenskaper gemensamt med varje segment. 
 
Syftesformuleringen har lett fram till följande frågeställningar: 

A. Vilka risker är störst för äldreboenden, skiljer sig synen mellan olika aktörer? 
B. Hur förhåller sig äldreboenden och risker kopplade till dem i förhållande till 

hyresbostadsfastigheter och kontorsfastigheter, vilket tillgångsslag är äldreboenden 
mest likt? 

C. Hur tror olika aktörer att man kommer att se på de olika riskerna i framtiden och hur 
säkert är äldreboenden som investering? 

 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet har begränsats till att beröra de risker som är kopplade till samhällsfastighetstypen 
äldreboenden. Fokus ligger på relativt nyproducerade fastigheter så att det inte finns allt för 
mycket tekniska risker och så att utformningen inte avviker allt för mycket från normen idag. 
I studien ligger fokus på äldreboenden utan specialinriktning och enbart på den svenska 
fastighetsmarknaden. Studien behandlar enbart risker som är kopplade till den specifika 
fastigheten och inte risker kopplade till de olika organisationerna i stort.  
 
En avgränsning har gjorts vad gäller de aktörer som representeras i studien. De aktörer som 
valts är värderare, fastighetsbolag och banker. Värderare har valts därför att de har till uppgift 
att veta hur marknaden tänker och agerar och därför bör deras perspektiv ge en helhetsbild av 
marknaden. Fastighetsbolag är en grupp aktörer på marknaden och till skillnad från värderare 
som levererar en tjänst har riskerna kopplade till fastigheterna en direkt påverkan på deras 
verksamhet. Därför är fastighetsbolagens perspektiv mycket relevant. Bankernas perspektiv 
är relevant eftersom många aktörer, däribland fastighetsbolagen, är beroende av finansiering 
eller vill ha finansiering för att öka avkastningen på det egna kapitalet. Därför har bankernas 
syn på risker för segmentet stor påverkan på marknaden i stort. 
 

1.4 Disposition 
I första kapitlet ges en introduktion till ämnet och syftet med studien samt frågeställningar 
presenteras. Studiens avgränsningar presenteras också. Kapitel två innehåller en fördjupad 
bakgrund till ämnet och information om de tre fastighetstyperna som undersöks i studien. I 
kapitel tre behandlas teoretiska utgångspunkter och begrepp som är relevant för studien. Det 
fjärde kapitlet beskriver metoden som använts och de aktörer som medverkat presenteras och 
motiveras. I kapitel fem presenteras resultatet av intervjuerna som utgör den empiri studien 
bygger på. I kapitel sex analyseras empirin utifrån teorin de frågeställningar som presenterats. 
Kapitel sju, som är det avslutande kapitlet, innehåller en slutsats med svar på de 
frågeställningar som presenterades i det inledande kapitlet. 
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 Bakgrund 2
 

Bakgrunden syftar till att beskriva historia som påverkat samhällsfastigheters och 
äldreboendens ställning på marknaden samt att klargöra särdragen för de tre fastighetstyper 
som undersöks i studien.

 
 

2.1 Äldreomsorgens historia och gällande regelsystem 
För nästan 100 år sedan, år 1918, infördes vad som kan beskrivas som det första steget mot 
dagens äldrevård. En ny fattigdomslag infördes som innebar att kommunerna fick ansvaret att 
uppföra så kallade ålderdomshem men än existerade ingen skillnad på vård av äldre och vård 
av fattiga. Den separationen av äldrevård och fattigvård skedde först 1947 då regeringen ville 
satsa på en mer omfattande äldreomsorg och bygga fler ålderdomshem (Björk, Bertilsson, 
2010). Även fattigvården förändrades drygt tjugo år senare i och med att fattigdomslagen 
blev ersatt med socialhjälpslagen. Då blev kommunerna och landstingen ansvariga att sköta 
omvårdnaden för samtliga i samhället, oberoende om de var gamla eller fattiga. Sedan, år 
1982, antogs socialtjänstlagen, SoL, (Regeringen, 1979) som ersatte socialhjälpslagen och tio 
år senare, år 1992, genomfördes den så kallade äldrereformen. Den innebar att kommunerna 
övertog allt ansvar från landstingen för omsorgen och omvårdnaden av de äldre och 
handikappade. I socialtjänstlagen infördes även att det föll på kommunernas ansvar att bistå 
med speciellt anpassat boende och service för personer med det extra behovet (Sveriges 
riksdag, 1998). Socialtjänst blev det samlade ordet för kommunens ansvar inom 
omvårdnadsområdet och varje kommun har en egen utformad socialtjänst. Sedan ändringen i 
SoL år 2001 styr den nu hur kommunens socialtjänst ska arbeta. Syftet med äldrereformen 
och flytten av det yttersta ansvaret över till kommunerna var för att kommunerna hade de 
ekonomiska och organisationsmässiga förutsättningarna för att förverkliga de mål som sattes 
upp i och med Motion 1998/99: So436; “valfrihet, trygghet och integritet i vården och 
omsorgen av äldre och handikappade”. 
     
Några lagrum som har betydelse för arbetet inom socialtjänstlagen (Sveriges rikes lag, 2013): 
 
2:1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret 
för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. 
2:5 § Kommunen får sluta avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten. 
3:3 § Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom 
socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i 
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 
5:5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som 
behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.  
 
Kommunen ska även inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
människor som behöver särskilt stöd. De äldre ska, så långt det är möjligt, kunna välja när 
och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2008:962) om 
valfrihetssystem, LOV, är under utredning i många av Sveriges kommuner (Sveriges 
kommuner och Landsting, 2014) och ska ge de äldre rätten att själva välja socialtjänster och 
tjänster inom vård, till exempel äldreboenden, i form av ett ”valfrihetssystem” (Sveriges rikes 
lag, 2013). 
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I socialtjänstlagen regleras även den avgift som kommunen tar ut för vård av boende på 
äldreboende. Den avgiften varierar beroende på vilken inkomst som finns, boendekostnader 
och hur mycket vård man blivit beviljad, men maxavgiften ligger på 1 776 kr per månad 
(Stockholms stad 2014).  
 
Enligt NAI Svefa (2012a) finns idag ca 10 000 taxeringsenheter av typen vårdfastigheter där 
äldreboenden ingår. År 2011 omsattes samhällsfastigheter för drygt 10 mdkr. Sedan 
lagändringen 2001 har antalet privata aktörer som äger samhällsfastigheter ökat och 
fastighetsbolag har bildats som enbart inriktar sig på att äga och förvalta dessa 
fastighetstyper. Samhällsfastigheter är en populär investering för pensionskapital eftersom de 
anses ge en säker avkastning. Flera institutioner är därför intresserade av att äga äldreboenden 
antingen direkt eller genom ett fastighetsbolag. Fördelen med att äga en fastighet genom ett 
fastighetsbolag blir att bolaget kan använda sig av lånefinansiering för att öka avkastningen 
på det egna kapitalet. 
 

2.2 Förändrad marknad efter finanskrisen 
Den stora finanskrisen 2007 - 2008 var en förtroendekris som kom till uttryck på många olika 
sätt. Grunden till krisen byggde på att en bolånebubbla som i USA expanderat under många 
år tillslut sprack (Europaportalen, 2014). På grund av att denna bubbla skapats utav 
bostadslån till mindre kreditvärdiga låntagare, så kallade subprimelån, blev kreditförlusterna 
oerhört stora för kreditinstituten när kunderna plötsligt inte längre kunde betala tillbaka på 
lånen och husen de ställt som säkerhet inte kunde likvideras.  
 
I och med konkursen av Lehman Brothers hösten 2008 började krisen eskalera även i Europa 
och många banker såg marknaden som mycket osäker och drog ner på sin utlåning till 
privatpersoner och företag. Bankerna upplevde stora likviditetsproblem trots tillräckligt 
kapitalkrav enligt dåvarande regelverk (Bank for international settlement, 2010). Under 
denna kris skapades, i och med skärpt utlåning och en ovilja att låna ut till 
fastighetsinvesteringar, många alternativa finansieringsmetoder för bland annat 
fastighetsbolagen (Ödmark, 2012). Fastighetsbolagen vände sig till institutioner som 
pensionsfonder för finansiering då dessa hade stor tillgång till kapital och var intresserade av 
att investera i fastigheter. 
 
Krisen gav ett bra exempel på risken med bostadslån i och med att det är långa krediter mot 
säkerhet i fastigheter eftersom säkerhetens värde vid ett eventuellt fallissemang i framtiden 
visade sig svårbedömt. Vid 1990-talets början sågs samhällsfastigheter som en mycket 
illikvid tillgång med antingen litet eller obefintligt marknadsvärde som fick höga riskpåslag 
(NAI Svefa, 2012a). Efter finanskrisen insåg man värdet av starka och stabila kassaflöden i 
kombination med trygga och säkra hyresgäster och fann detta i samhällsfastigheter. Det 
gjorde att det växte fram en marknad för dessa fastigheter och flera aktörer fick upp ögonen 
för bland annat äldreboenden. 
 
En del av utvärderingen av händelseförloppet under krisen ledde fram till nya globala 
standarder för reglering av bankernas likviditet och kapitaltäckning som kallades Basel III 
(Finansinspektionen, 2014). De tidigare reglerna, Basel II, hade som syfte att se till att 
kreditinstituten skulle ha väl fungerande riskhanteringssystem för att lätt kunna se över 
riskerna i verksamheten (Finansinspektionen, 2014f). Bland annat infördes även en regel på 
kapitaltäckningen och medföljande kapitaltäckningsgraden. Kapitaltäckningsgraden beräknas 
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med riskkapital i relation till riskvägda tillgångar. Den stora skillnaden i Basel III från denna 
tidigare standard är för det första en allmän skärpning och upptrappning av kraven från Basel 
II. Syftet är att stärka motståndskraften hos bankerna för att förhindra framtida finanskriser.  
 

2.3 Demografi och framtida efterfrågan på äldreboenden 
Den demografiska utvecklingen har stor påverkan på ett lands allmänna ekonomiska läge. 
Sverige har idag en positiv demografisk befolkningsutveckling. Befolkningsmängden ökar 
för varje år som går och beror till stor del av den ökade invandringen av utrikes födda. Till år 
2017 förväntas befolkningen stiga från dagens ca 9,7 miljoner till över 10 miljoner (SCB, 
2014a-b). Det är bland den äldre befolkningen som ökningen förväntas vara störst då de äldre 
blir allt äldre. Figur 2.1 visar Statistiska Centralbyråns prognoser över befolkningsökningen 
uppdelat på ålder för åren 2030 och 2060.  

 
Figur 2.1 Befolkningspyramider prognos år 2030 och år 2060. Den lodräta axeln anger ålder och 
den vågräta anger befolkningsmängd i tusental (SCB, 2012a) 
 

Enligt figur 2.2 från Statistiska Centralbyrån, SCB, kommer antal äldre att öka i framtiden 
och enligt en rapport från NAI Svefa (2012b) förväntas de äldre att öka med 30 procent inom 
en 20-års period. 
 

 
Figur 2.2 Antal i åldern 65–79 år och 80–99 år 1960–2011 samt prognos 2012–2060. Y-axeln anger 
antal äldre i tusental och x-axeln anger årtal (SCB, 2012a) 
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En tillbakablick i Sveriges demografiska utveckling visar på stora födelsekullar under 1940- 
och 1960-talet (SCB, 2014b). År 2020 börjar 40-talisterna fylla 80 och behovet av vårdplatser 
kommer att öka. I dagens läge finns upp mot en halv miljon personer över 80 år och till år 
2040 beräknas antalet personer över 80 år överstiga 1 miljon. Med ett ökat antal äldre 
förväntas också efterfrågan och utbudet på vård- och omsorgsboenden att öka (Abrahamsson, 
2008). Enligt NAI Svefa uppskattas att ca 8000 nya vårdplatser då skulle komma att 
efterfrågas per år fram till ca 2030.  
 
Utöver att antalet äldre ökar finns också skillnader i vad de efterfrågar idag jämfört med 
tidigare. Betalningsviljan har ökat för boendeformer som bidrar med extra livskvalitet vad 
gällande materiella faktorer eller social gemenskap (Abrahamsson, 2008). En trend är att 
intresset för särskilda boenden ökar. Det innefattar ett ökat intresse för bland annat 
trygghetsboenden, seniorboenden samt boendeformer liknande dessa där trygghet och 
tillgänglighet är ledord. Kvalitetsfrågor i äldreboenden har på senare tid också fått en större 
uppmärksamhet. Politiskt har inriktningen varit att vårda de äldre i hemma så länge som 
möjligt (Kulander, 2013). Rekordgenerationen 40-talisterna värdesätter närhet till natur och 
uteaktiviteter i sin boendemiljö. Även kulturutbud och centrumnära har diskuterats som något 
generationen efterfrågar. Trenden med ökad betalningsvilja för en högre standard syns inte 
bara i storstäder utan även på mindre orter. Fortfarande finns dock även de med sämre 
betalningsförmåga.  
 

2.4 Särdrag för fastighetstyperna: äldreboendefastigheter, 
kontorsfastigheter och hyresbostadsfastigheter 

2.4.1 Äldreboendefastigheter  
 
Äldreboenden räknas till gruppen samhällsfastigheter. De ingår enligt Skatteverket (2014) i 
kategorin specialenheter som är fria både från skatter och avgifter och kännetecknas av att 
fastigheten är anpassad för ett visst unikt ändamål (Forum, 2014). Unikt för dessa fastigheter 
är att de även är direkt eller indirekt finansierade med skattemedel och tjänar en 
samhällsnytta (Ödmark, 2012). Ägare till äldreboenden brukar vara fastighetsbolag, 
institutioner, pensionskassor eller kommuner.  
 
Ett äldreboende har normalt en hyresgäst. Hyresgästen är oftast en kommun som bedriver 
verksamheten i egen regi eller har den utlagd på entreprenad hos en privat aktör. I de större 
städerna är det även vanligt att privata vård- och omsorgsbolag både är hyresgäst och driver 
verksamheten. Så länge verksamheten drivs på uppdrag av kommunen så går kommunen in 
och tar över verksamheten om den privata aktören av någon anledning inte längre kan driva 
verksamheten vidare (Karlsson. B, 2014). Kontraktslängden är normalt 15-25 år. För ett 
nybyggt äldreboende baseras hyran vanligtvis på hur mycket det kostat att bygga 
äldreboendet. Hyran sätts efter en överenskommelse mellan fastighetsägaren och hyresgästen, 
så kallad marknadshyra. En säkrare hyresgäst kan därför förhandla sig till bättre hyresvillkor 
än en osäkrare hyresgäst.  
 
Slitaget i ett äldreboende är ofta högre än för andra fastighetstyper. Detta beror dels på att 
omsättningen på de boende är hög och möblemang byts ofta. I vissa fall kan de boende lida 
av olika sjukdomar, till exempel demens vilket generellt anses orsaka ett större slitage. Andra 
exempel är att det ofta går trender i om maten till de boende ska köpas in eller lagas på plats 
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vilket orsakar ett ökat slitage om ett kök avsett för uppvärmning börjar användas som 
tillagningskök. Oftast står hyresgästen för slitaget på inredningen så underhållsintervallet som 
fastighetsägaren står för är ungefär detsamma som för en hyresbostadsfastighet (Östmark, 
2014).   
 
Äldreboenden är tekniktunga. Eftersom de boende ofta inte är så mobila är kraven på 
brandskydd högre än i andra fastigheter. Ofta finns sprinklersystem i hela byggnaden, även i 
lägenheterna. Varje lägenhet är också en egen brandcell. Byggnaden har också höga krav vad 
gäller tillgängligheten. T ex är badrummen så stora att man ska kunna komma in och vända 
med en duschvagn. Allt detta leder till en högre anskaffnings- och underhållskostnad. 
 
Driften är dyrare för äldreboenden än för många andra fastighetstyper då 
inomhustemperaturen är högre än i vanliga bostadsfastigheter, 22 grader istället för 20 grader. 
Vem som betalar driften beror på vad som är avtalat men nybyggda äldreboenden hyrs ofta ut 
till varmhyra (Karlsson. F, 2014). 
 
Hyran ligger på 1500-2500 kr per kvadratmeter bruksarea och år, till skillnad från bostäder 
där hyran ligger på 1000-1500 kr per kvadratmeter boarea och år. Demografin i Sverige idag 
pekar på att vi kommer att få fler äldre under en period när den stora generationen födda 1945 
- 1955 går i pension vilket ger en framtidsbild av att hyresutvecklingen kan komma att öka 
(NAI Svefa, 2012).  
 

2.4.2 Kontorsfastigheter 
 
En kontorsfastighet är ett hyreshus som inrymmer en eller flera hyresgäster. Dessa är företag 
av olika slag som använder den uthyrda lokalen för kontor. Kontorsfastigheter kan ha flera 
olika typer av ägare. Det kan vara allt ifrån en privatperson med stort sparkapital till stora 
väletablerade fastighetsföretag vars verksamhet är att äga och förvalta fastigheter för olika 
typer av användning (Nyström Mrics, 2014).  
 
För kontorsfastigheter gäller marknadshyra. Det innebär att hyressättningen är fri vid 
tecknande av nytt hyreskontrakt men får inte höjas över marknadsmässig nivå för en befintlig 
hyresgäst. Hyresnämnden kan pröva om en hyra har satts för högt och vid en fällande dom 
riskerar fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig. Detta brukar kallas för det indirekta 
besittningsskyddet. Hyreskontrakten är vanligtvis mellan 3-5 år långa och ansvaret för drift 
och underhåll ligger på fastighetsägarna. Det är dels en incitamentfråga då incitamentet för 
hyresgästen att betala för underhåll minskar om hyresgästen bara hyr lokalen i 3-5 år. Det står 
dock hyresgäst och fastighetsägare fritt att avtala om annat. Att lägga kontraktslängden på 3-5 
år skapar trygghet för hyresgästen att under ekonomiskt osäkra tider inte sitta med långa 
kontrakt på lokaler man kanske inte kommer att behöva under hela kontraktstiden. Att 
kortaste kontraktstiden är 3 år handlar om att det är minsta antal år som ger möjlighet till 
indexerad hyra. 
 

2.4.3 Hyresbostadsfastigheter 
 
En hyresbostadsfastighet används för bostadsändamål och kan även inrymma någon eller 
några lokaler. Ägarna till hyresbostäder i Sverige var under 2010 fördelade till ca 47 % i 
kommunalt ägande och resterande fördelat mellan allt från privata fastighetsbolag och 
investerare till fonder och publika aktörer. Lägenheterna i hyresbostadsfastigheten hyrs ut till 
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fysiska och ibland även till juridiska personer och kontraktstiden löper normalt tillsvidare. 
Hyressättningen bestäms utifrån bruksvärdesystemet som baseras på olika faktorer, bland 
annat lägenhetens skick, och sätter dessa i förhållande till likvärdiga fastigheter i samma 
område. Fastighetsägaren och hyresgästföreningen förhandlar sedan fram en rimlig hyra. 
Lägenheterna brukar oftast hyras ut till varmhyra vilket betyder att fastighetsägaren står för 
kostnaderna för värme och vatten. Fastighetsägaren står även för underhåll. 
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 Teoretiska utgångspunkter 3
 

De teoretiska utgångspunkterna syftar till att ge en överblick över de teorier som använts i 
studien genom att förklara centrala begrepp och klargöra viktiga processer. 

 
 

3.1 Vad är risk? 
Risk skiljer sig från osäkerhet. Finns en definierbar sannolikhet för att en viss händelse kan 
inträffa är det en risk. Finns ingen definierbar sannolikhet för att en viss händelse kan inträffa 
är det en osäkerhet. Enligt Suhong et al (s.1120, 2011) definieras risk som ”sannolikheten för 
skillnad mellan förväntade resultat och praktiska resultat av framtida händelser under en viss 
period”. Risk finns överallt i olika former. Risk kommer alltid att existera så länge det finns 
en osäkerhet i framtiden som kan påverka utfallet för olika individer (Culp, 2001). 
 
Frost et al (2000) understryker tre sätt att se på risk; som en möjlighet, osäkerhet och fara. 
Genom att se risk i form av en möjlighet kan man tydligt se förhållandet mellan risk och 
avkastning. Desto större risk på en investering, desto större blir den möjliga avkastningen vid 
vinst. Detsamma gäller även åt andra hållet vid en förlust. Detta gör vissa aktörer försiktiga i 
sin riskhantering och en del undviker risker helt. Dock är det inte alltid fördelaktigt. 
Wildavsky (Culp, s. 5, 2001) uttryckte ”Playing it safe, doing nothing, means reducing 
possible opportunities to benefit from chances taken, and can hurt people”. Att helt undvika 
risk är inte fördelaktigt och därför är det viktigt att hantera risker på bästa möjliga sätt. Enligt 
Culp är bästa sättet att hantera risk att undvika inte vara för vårdslös, men inte heller för 
försiktig. 
 
Hur man hanterar och värderar risk beror på både risken och vem som hanterar dem. Därför 
är riskhantering ett problem som individer ställs inför. Eftersom organisationer och företag är 
en samling individer har de egna risker. 
 

3.2 Direktavkastning och driftnetto 
Direktavkastning är ett lönsamhetsmått som definieras som en fastighets driftnetto dividerat 
med fastighetens marknadsvärde (Lind, 2004). Direktavkastningskravet kan därför användas 
för att studera risken i en investering eftersom risk delvis speglas i ett högre avkastningskrav. 
 
Driftnettot anger förräntningsutrymmet på totalt kapital och definieras som: 
 
”Årligt överskott som står till förfogande för förräntning av totalt fastighetskapital sedan 
utbetalningar för drift och underhåll dragits från bruttoinbetalningarna. Avskrivningar är 
ingen utbetalning och ingår därför inte i utbetalningarna vid beräkning av driftnettot.” 
(Nordlund, Lundström, 2012) 
 
Trots att driftnetto finns definierat så uppfattas begreppet olika av olika aktörer som kan 
rapportera olika driftnetton för samma fastighet (Nordlund, Lundström, 2012). Detta beror på 
att man resonerar olika om vad som bör ingå i driftnettot. Detta är någonting man måste ta 
hänsyn till då man använder data som driftnetto och direktavkastning i till exempel 
fastighetsvärdering. 
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Enligt de vanligaste teorierna sammanhänger direktavkastningen med följande tre faktorer 
(Lind, 2004): 
 
1. Avkastning på alternativa placeringar 
2. Den mest sannolika driftsnettoutvecklingen för det aktuella objektet 
3. Risken i det aktuella objektet, d.v.s. sannolika svängningar i driftnettot 

 
Utifrån dessa faktorer kommer ett antal slutsatser som Lind kallar ”konventionella sanningar” 
som: 
 
1. Direktavkastningen är lägre för bostadsfastigheter än för kontorsfastigheter eftersom 

hyror och vakanser svänger mindre för bostäder än för kontor. 
2. Direktavkastningen är lägre på expansiva orter än på stagnerande orter eftersom den 

framtida förväntade driftnettoutvecklingen är mer positiv där, och/eller på grund av att 
svängningarna i driftnettot där är lägre. 

3. Direktavkastningen är lägre i centrala lägen i en större ort än i mer perifera lägen, 
eftersom den framtida förväntade driftnettoutvecklingen är mer positiv där, och/eller 
p.g.a. att svängningarna i driftnettot där är lägre. 

 

3.3 Marknadsvärde 
Det värdebegrepp som används mest frekvent är marknadsvärde. Stora ansträngningar har 
gjorts på senare år för att skapa enighet kring en definition av begreppet då det tidigare 
funnits flera. Den nuvarande svenska definitionen av begreppet marknadsvärde lyder: 
 
”Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på 
en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan 
tvång”(Persson, 2011, s.277) 
 
Med andra ord baseras begreppet på vad en fastighet skulle kunna säljas för vid en hypotetisk 
transaktion vid en specifik tidpunkt. Värdet söks externt fastigheten och baseras på vad 
marknaden är villig samt kapabel att betala för fastigheten.  
 

3.4 Individuellt avkastningsvärde 
Ett vanligt värdebegrepp är avkastningsvärde. Avkastningsvärde kan kortfattat definieras som 
följer: 
 
”Med avkastningsvärde avses nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från 
värderingsobjektet”(Persson, 2011, s.278) 
 
Ett avkastningsvärde är knutet till en specifik investerares förutsättningar och är därför 
individuellt. De värdepåverkande parametrarna baseras på den individuella investerarens 
förutsättningar och antaganden. På en perfekt marknad kommer en fastighetsägare att vilja 
sälja en fastighet om det individuella avkastningsvärdet är lägre än marknadsvärdet och 
tvärtom. 
 



 

 
18 

3.5 Fastighetsvärderingsprocessen 
En värdering kan göras i olika syften vilket påverkar värdet. Är syftet att bedöma ett 
individuellt avkastningsvärde för en kund så är risken, liksom värdet på fastigheten, knuten 
till den individuella kundens förutsättningar och kan därför skilja sig från en värdering av en 
fastighets marknadsvärde då man utgår från marknadsmässiga förutsättningar och risken 
baseras på hur marknaden värderar risken.  
 
De faktorer som påverkar värdet kan grovt delas in i omvärldsanknutna faktorer, 
marknadsanknutna faktorer och direkt fastighetsanknutna faktorer av teknisk, juridisk och 
ekonomisk art (Persson, 2011). Inför en värdering är det därför brukligt med analyser vars 
syfte är att ge en uppfattning om marknaden och betalda priser för en utvärdering av den 
aktuella fastighetens marknadsmässiga kvalitéer och status. De jämförande momenten är ofta 
av en central betydelse, vad är normalt, bättre eller sämre i jämförelse med referensobjekten. 
Generellt kan man dela in analysen i fyra olika nivåer. Makroekonomiska analyser där man 
tittar på trender och prognoser i ett land eller en region. Man kan till exempel titta på 
ekonomisk tillväxt (BNP), inflation, räntenivå och konjunktursvängningar. Man bör också 
göra en ortsanalys där man analyserar den lokala ortens förutsättningar ekonomiskt och 
geografiskt med fokus på framtiden. Man kan titta på befolkningen, ortens geografiska läge, 
näringsliv samt den lokala ekonomin. Man gör också en fastighetsmarknadsanalys för att få 
en uppfattning om grundläggande marknadsdata som betalda priser på jämförelseobjekt, 
direktavkastning, omsättning, aktörer och fastighetsrelaterade förvaltningsdata som hyror, 
drift-och underhållskostnader, vakansnivåer etc. Sedan måste värderingsobjektet positioneras 
i förhållande till jämförelseobjekten och datan appliceras. Av stor vikt är att man gör 
individuella korrektioner för avvikelser och speciella förhållanden. 
 
Som regel används en diskonteringsmetod för att få fram marknadsvärdet. Grundidén är att 
beräkna ett nuvärde av framtida kassaflöden. För ett äldreboende diskonteras normalt 
driftnetton fram tills dess att det aktuella hyreskontraktet går ut med en kalkylränta. Därefter 
beräknas ett restvärde av fastigheten vid kalkylperiodens slut med hjälp av Gordons formel 
som också diskonteras till ett nuvärde. Används marknadsmässig data kan man säga att det är 
en form av ortsprismetod (Persson, 2011). 
 
Risken påverkar värderingen främst genom att den speglas i kalkylräntan genom dess 
påverkan på direktavkastningskravet eller som en så kallad riskpremie. Men den påverkar 
också förväntat driftnetto och vakansgrad. 
 

3.6 Risk för banken vid fastighetsfinansiering 
Banker möter risk varje dag i sin verksamhet. Hanteringen av dessa risker har utvecklats och 
förnyats under en lång process. Vad gäller risker vid finansiering av fastigheter så kan 
riskerna variera beroende på vilken typ av fastighet det är och vilken typ av aktör kunden är. 
När en långivare lånar ut pengar mot säkerhet ställs banken inför speciella risker förknippat 
med just säkerheten. Långivaren kan basera sin kreditbedömning antingen på värdet av 
låntagarens tillgångar eller styrkan i verksamheten i sin helhet (Caouette et al, 2008).  
 
Kommersiella fastigheter är det största tillgångsslaget som en bank har exponering mot 
(Sundin, 2014). Vanligt förekommande är att vid utlåning ställa någon form av säkerhet. Den 
vanligaste säkerheten för finansiering av en fastighet är att fastighetsägaren lämnar pantbrev. 
Om pantbrev lämnas i samband med lån till bostad är lånet ett så kallat hypotekslån 
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(Nationalencyklopedi, 2014). Alla kreditinstitut i Sverige kan sedan 2004 emittera 
säkerställda obligationer för att finansiera institutets lån (Svenska Bankföreningen, 2013). 
Säkerheten i de säkerställda obligationerna är en samling olika lån upp till vissa 
belåningsnivåer med säkerheter i bostäder, lån med kommunal garanti och i vissa fall lån med 
säkerhet i kommersiella fastigheter. 
 
Alla banker påverkas av Riksbankens reporänta som är den ränta Riksbanken använder sig av 
för att påverka det ekonomiska läget i landet (Riksbanken, 2011). Riksbanken sätter själva 
räntan som de svenska bankerna får då de placerar pengar över natten eller lånar hos 
centralbanken som kallas för dagslåneräntan. De korta marknadsräntorna som med ett 
samlingsnamn kallas för Stockholm Interbank Offered Rate, Stibor, ska reflektera 
framtidstron av dagslåneräntans utveckling. Dessa referensräntor sätts utefter vad de fem 
bankerna i den så kallade Stibor-panelen kan tänka sig sätta för räntor vid en hypotetisk 
utlåning till de andra paneldeltagarna utan säkerheter (Sveriges Riksbank, 2012). De korta 
marknadsräntorna påverkar den ekonomiska situationen i landet på många sätt då de används 
vid bland annat prissättning av kreditrisker. Eftersträvar Riksbanken en hög ekonomisk 
aktivitet i landet sätter de en låg dagslåneränta vilket kommer leda till att bankerna i Stibor-
panelen börjar sänka Stibor vilket leder till ökad köpkraft för marknaden.  
 

3.7 Hävstångseffekten 
För de flesta företag är avkastning på det egna kapitalet, Re, ett viktigt nyckeltal som talar om 
hur mycket företaget tjänar i förhållande till det satsade egna kapitalet. Hävstångseffekten är 
något som ofta utnyttjas vid fastighetsinvesteringar då fastigheter är relativt säkra men 
kapitalkrävande investeringar. 
 
Hävstångseffekten är ett medel för att öka avkastningen på det egna kapitalet genom att 
använda lånat kapital. Dock fungerar bara detta så länge företaget kan låna till en lägre ränta 
än företagets avkastningskrav på det totala kapitalet (Thomasson, 2011).  
 
Re = Rt + ( Rt - Rs ) * ( S / E )  
 
Formeln för att räkna ut avkastningen på det egna kapitalet kallas hävstångsformeln och visar 
sambandet mellan avkastningen på totalt kapital Rt, låneräntan Rs och skuldsättningsgraden ( 
S / E ). Som framgår av formeln syns hur avkastningen på eget kapital kan få en rejäl 
hävstångseffekt beroende på om Rt är större än Rs då det multiplicerat med 
skuldsättningsgraden ger en positiv effekt. Får man större Rs än Rt blir det istället en negativ 
påverkan på avkastningen. Storleken, antingen positiv eller negativ, beror sedan på 
skuldsättningsgraden. Är företaget högt belånat kan de få större vinster eller förluster än ett 
företag som är lågt belånat. 
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 Metod 4
 

Metoden syftar till att beskriva de metoder och tillvägagångssätt arbetet bygger på samt 
redovisa urvalet av informationskällor. Metoden syftar även till att motivera 
tillvägagångssätt samt urval. 

 
 

4.1 Undersökningsmetod  
Vi har samlat information om på vilket sätt olika aktörer hanterar risk vid ett 
fastighetsförvärv: hur fastighetsbolagen hanterar risk vid förvärv, hur banken hanterar risk 
vid finansiering av ett fastighetsförvärv samt hur värderingsföretagen hanterar risk då de 
värderar fastigheten inför finansiering. Vi har även samlat information om vad som särskiljer 
äldreboenden, kontorsfastigheter och hyresbostadsfastigheter. 
 
Arbetet har till största delen skapats genom kvalitativ metod (Research Methods, 2009). Vi 
har intervjuat olika aktörer inom värdering, finansiering samt fastighetsägare för att få deras 
bild av hur de ser på risk vid förvärv och finansiering av äldreboenden i förhållande till de 
andra fastighetstyperna. Alla intervjuer skedde muntligt vid ett personligt möte utom en som 
skedde per mejl. Resultatet har presenterats som en sammanfattning av vad de olika typerna 
av aktörerna svarade på de olika frågorna. Informationen från intervjuerna har sedan 
analyserats genom en jämförelse av vad de olika typerna av aktörer svarade och hur svaren 
skiljde sig eller överensstämde med varandra. 
 
Arbetet är till stor del explorativt (Wänström, 2003) då syftet är att se om synen och 
värderingen av risk för äldreboenden överensstämmer mellan olika aktörer eller om de skiljer 
sig åt.  
 
För att få en bild av hur direktavkastningskrav skiljer sig mellan de tre olika fastighetstyperna 
och mellan aktörerna har de intervjuade fått svara på vilka direktavkastningskrav de kunde 
tänka sig sätta på en fastighet beroende på användningsområde; kontor, hyresbostäder eller 
äldreboende. Den hypotetiska fastigheten låg i Hjorthagen, var nybyggd och hade 3 000 kvm 
bruksarea med 50 lägenheter eller lokaler. Syftet med denna undersökning var att belysa 
skillnader i direktavkastningskrav beroende på användningen av fastigheten. 
Fastighetsbolagen är inriktade på samhällsfastigheter och svarade därför enbart för 
fastighetstypen äldreboenden. 
 

4.2 Urvalsmetod 
De intervjuade valdes för att de bedömdes kunna tillföra arbetet väsentlig information. De är 
professionella yrkesmän på sina individuella områden med flera års erfarenhet inom sina 
yrkesområden.  
 
För att så bra som möjligt kunna analysera resultatet valdes tre olika typer av aktörer; 
fastighetsbolag, bank, värderare på konsultbolag. Sedan intervjuades respondenter från tre 
olika företag, totalt 9 stycken intervjutillfällen och 10 respondenter.  
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4.3 Presentation av de intervjuade 
 
Personer verksamma på fastighetsbolag 
 
Sara Östmark & Magnus Edlund 
Båda arbetar på Lönnbacken Fastigheter AB. Sara Östmark är chef inom Strategi & Analys 
och Magnus Edlund är VD. De intervjuades samtidigt. Båda är civilingenjörer Lantmäteri på 
KTH med många års erfarenhet av transaktioner och fastighetsvärdering.  

Daniel Wong Katzman 
Daniel Wong Katzman arbetar som Analytiker på Hemsö Fastighets AB sedan tre år. Han har 
en kandidatexamen inom finans från University of Melbourne. Tidigare har han arbetat som 
Account Manager på SEB. 

Jenny Lindholm 
Jenny Lindholm arbetar som projektledare inom transaktioner på Hemfosa Fastigheter AB. 
Hon är utbildad civilingenjör Lantmäteri från KTH. Hon är ganska ny på företaget och har 
tidigare arbetat på Catella, Niam och Skanska. 

Personer verksamma på värderingsbolag 
 
Tomas Nyström Mrics  
Tomas Nyström är värderare på Nordier Property Advisors sedan 2010 men har över 10 års 
tidigare erfarenhet av värdering. Han är utbildad civilingenjör Lantmäteri på KTH. Han 
startade upp Nordiers uthyrning av kontor och även värderingen i Stockholm. Nordier 
Property Advisors säljer mycket samhällsfastigheter och Nyström har stor kunskap på 
området.  
 
Magnus Stenback 

Magnus Stenback är verkställande direktör på Forum Fastighetsekonomi AB. Han är 
examinerad civilingenjör och auktoriserad fastighetsvärderare och har arbetat på Forum 
Fastighetsekonomi sedan 1998. Stenback arbetar med bland annat marknadsanalyser och 
värdering av kommersiella fastigheter, specialfastigheter och industri- och 
bostadshyresfastigheter.    
 
Fredrik Karlsson 

Fredrik Karlsson är värderare på DTZ. Han jobbade med förvaltning i fyra år innan han 
började som värderare vilket han nu har arbetat som i snart sju år. DTZ är det ledande bolaget 
på kommersiell fastighetsvärdering och Karlsson uppskattar att de har hand om drygt hälften 
av marknadens fastighetsvärderingar. Karlsson värderar alla typer av fastigheter och även 
projekt. 
 
Personer verksamma som värderare på bank 
 
Gunnar Swartling  

Gunnar Swartling är fastighetsanalytiker på Swedbank. Han arbetar i gruppen 
fastighetsanalys som är bankens interna värderingsfunktion och gör marknadsbedömningar 
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och fastighetsvärderingar som ligger till grund för utlåningen. Swartling håller i många 
utbildningar och agerar stöd åt andra kontor. Han är specialiserad på specialfastigheter där 
äldreboenden är den typ av specialfastighet som framförallt omsätts på marknaden. 
 
Personer verksamma på bank 
 
Pontus Sundin 

Pontus Sundin arbetar som chef för investment banking och kommersiella fastigheter på 
Nordea Markets. Sundin arbetar med värdering till viss del genom att han hjälper företag låna 
pengar i olika former. Sundin är specialiserad på fastigheter och har erfarenheter från jobb på 
en tysk bank.  
 
Per Lindblad 

Per Lindblad är chef på gruppen real estate finance coverage. Lindblad är ansvarig för SEB:s 
kundansvarsorganisation. Lindblad ansvarar för bankens relation med kunden ur ett 
lönsamhetsperspektiv, riskperspektiv och kapitalperspektiv.  
 

4.4 Intervjumetod 
En mall med frågor framställdes inför intervjuerna innehållande både detaljerade och exakta 
frågor samt även allmänna och semistrukturerade frågor. Argumentet för att ställa båda 
typerna av frågor grundar sig på arbetets syfte. För att kunna genomföra en jämförelse mellan 
de olika aktörerna behövs dels allmän information angående aktörernas syn- och arbetssätt 
för att få en helhetsbild av situationen och dels även specifik jämförelsedata.  
 
Alla intervjuer spelades in för att skapa en friare intervjumiljö utan avbrott för anteckning av 
svar. Inspelningsmetoden valdes också då det ökar graden av riktighet då en transkribering 
genomfördes efter varje intervju som utgjorde grunden för analysdelen.  
Efter den första intervjun gjordes en revidering av intervjumallen och frågorna 
koncentrerades till de som gav relevant information.  
 

4.5 Etiska aspekter 
Inför varje intervju ställdes frågan angående inspelning av mötet och de intervjuade kunde 
välja att avstå från att intervjun blev inspelad. Inspelningarna från mötena användes enbart 
för denna studie. Då en del av respondenterna bad om att inte bli citerade valdes presentera 
resultatet som en löpande text och inte publicera de transkriberade intervjuerna. 
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 Empiri 5
 

I detta avsnitt redovisas de resultat som kommer från intervjuerna med de olika aktörerna. 
Empirin utgörs av de frågor som gav mest givande svar från intervjuerna och redovisas per 
fråga och typ av aktör. 

 
 

5.1 Hur får aktören fram sin kalkylränta? 
Fastighetsbolag 
För att fastställa en rimlig kalkylränta utgår de tillfrågade ofta från vad säljaren har begärt för 
ett objekt och beräknar sedan vad restvärde och kalkylränta blir för det värdet. De provar sig 
fram med olika parametrar för att se om de kan komma fram till en acceptabel kalkylränta. 
De använder sig av jämförelser mellan olika objekt och erfarenhet för att slutligen komma 
fram till ett direktavkastningskrav och gör därefter ett tillägg för inflation. Fastighetsbolagen 
använder vanligen olika kalkylräntor för kassaflödet och restvärdet då restvärdet är osäkrare. 
 
Bolagen beskriver sin metodik lite olika. Ett fastighetsbolag berättar att de utgår från en 
marknadsrisk vid åsättande av direktavkastningskravet och en unik risk för hyresgästen vid 
uppskattning av kalkylräntan under avtalstiden. För att kunna bedöma risken placeras varje 
objekt i rätt marknadsposition. Sedan utgår de från det objekt som har så liten risk som 
möjligt och lägger sedan på risk utifrån ett antal olika faktorer. För kassaflödet ligger risken i 
hyresgästen och hyreskontraktet. För en säker hyresgäst, som en kommun med ett långt 
hyresavtal, blir risken lägre. Gällande restvärdet kan risken delas in i geografisk risk, dit till 
exempel demografiska faktorer hör, mikroläget samt alternativanvändningen. Efter 
fastställande av riskerna utförs ett stresstest av kalkylen genom en känslighetsanalys för att se 
hur det egna kapitalet utvecklas. Förutom de faktorer som påverkar risken så vägs även 
möjligheter in som framtida byggrätter, driftsfördelar och låga låneräntor. Som inflation 
räknar bolaget med 2 % långsiktigt men lägre inflation kortsiktigt. 
 
Ett annat bolag berättar att de utgår från ett avkastningskrav baserat på restvärdet och sedan 
justeras det ner för kassaflödet utifrån hur säker hyresgäst de har. De kvalitetsjusterar utifrån 
faktorer som hur säker hyresgästen är, vilket läge fastigheten har, driftsfördelar eller om det 
är någonting annat de anser att man bör ta hänsyn till. 
 
Värderare, konsultbolag 
Samtliga av de tillfrågade värderarna utgår från direktavkastning när de beräknar en 
kalkylränta och lägger sedan till en inflation. De gör skillnad på kalkylräntan för kassaflödet 
och för restvärdet, där kalkylräntan för restvärdet generellt är högre, särskild då kassaflödet 
bygger på ett avtal med en hyresgäst som betraktas som säker. För att komma fram till en 
kalkylränta räknar värderarna på faktiska transaktioner på marknaden och gör jämförelser 
objekt emellan för att få en bild av hur mycket olika faktorer påverkar direktavkastningskrav 
och värdet. På så sätt kommer de fram till en marknadsmässig kalkylränta för det aktuella 
objektet. 
 
En värderare berättar att de inte behöver titta på samtliga transaktioner på marknaden för att 
komma fram till en kalkylränta. Värderaren utgår från de aktörer på marknaden som denne 
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vet skulle kunna vara intresserade av att köpa en specifik fastighet. Sedan sker beräkningen 
utifrån vad just de aktörerna har betalt tidigare för liknande fastigheter. 
 
En av värderarna berättar att de använder sig av en riskfri ränta och sedan gör tillägg för risk 
och inflation när kalkylräntan för kassaflödet ska fastställas om det är en säker hyresgäst. 
Kalkylräntan för restvärdet anser värderaren vara betydligt svårare att bedöma. 
 
Värderare, bank 
Normalt utgår värderaren från direktavkastningar som observerats vid transaktioner på 
marknaden. Utifrån dem bedöms direktavkastningskravet på det aktuella objektet och 
tillväxten på driftnettot. Normalt är tillväxten i nivå med inflationen vilket är 2 % långsiktigt. 
Banken räknar också med olika kalkylräntor för restvärdet och kassaflödet då säkerheten på 
kassaflödet med en kommunal hyresgäst påminner om en obligation medan restvärdet är mer 
osäkert. 
 

5.2 Vilka risker har störst påverkan för kontorsfastigheter? 
Värderare, konsultbolag 
Samtliga värderare lyfter fram risker kopplade till konjunkturen som hyresvägningar generellt 
på marknaden och vakanser som en stor riskfaktor för kontorsfastigheter. Kontor anses också 
vara mer lägesberoende än äldreboenden. I ett bra läge är risken vid en ekonomisk kris 
betydligt mindre än i ett sämre läge. 
 
En värderare lyfter fram hyresgästrisken som en risk som kan vara större än konjunkturen i 
vissa fall. I de fall där en kontorsfastighet bara har en hyresgäst så är risken att hyresgästen 
flyttar av stor betydelse. Särskilt i kombination med ett sämre läge om möjligheten att ersätta 
den hyresgästen är liten. Eftersom kontorsfastigheter är mer mångfacetterade än 
äldreboenden finns inte lika tydliga risker anser värderaren. Till exempel kan förändringar i 
kommunikationer vara en risk ifall kontorsfastigheten ligger i ett externläge.  
 
En annan värderare berättar om att trender precis som för äldreboenden kan vara risk även för 
kontor. Hur kommer framtidens arbetsplats se ut? Kommer vi sitta mer hemma och arbeta? 
Andra frågor som är gemensamma för kontor och äldreboenden är ”Kommer det här vara en 
attraktiv marknad för segmentet?” och ”Vad finns för hyresgäster?” 
 
Värderare, bank 
För kontor är det framförallt risken för vakanser som är värderaren anser vara störst. Den 
beror till stor del på tjänstesektorn som påverkas mycket av konjunkturer. Kontor är också 
väldigt beroende av läget. I en ort med svag utveckling är vakansrisken betydligt större än i 
Stockholm och andra tillväxtområden. 
 

5.3 Vilka risker har störst påverkan för hyresbostadsfastigheter? 
Värderare, konsultbolag 
Enligt värderarna finns inga större risker för bostadsfastigheter i bra lägen. Underhåll om 
något anser en värderare, men samtidigt är det någonting som investerare är medvetna om 
och därför är det tveksamt om det bör benämnas som en risk. Något alla är överens om är att 
läget har en stor påverkan. Yieldspreaden är stor när det kommer till hyresbostadsfastigheter. 
I Stockholm är direktavkastningskravet ofta nära 0 och det beror till stor del på att man ofta 



 

 
25 

kan sälja hyresbostadsfastigheter till bostadsrättsföreningar och då blir fastigheterna svåra att 
värdera med kassaflödesmetoden.  
 
En värderare berättar att denne ofta vet värdet på en hyresbostadsfastighet i Stockholm redan 
innan en kassaflödeskalkyl utförs. Direktavkastningskravet justerar respondenten sedan så att 
resultatet blir det förutbestämda värdet. 
 
Värderare, bank 
Risken för bostäder är mycket starkt knutet till läget. Är det en utflyttsort finns en stor 
vakansrisk, är det en tillväxtort finns i princip ingen vakansrisk alls men det kan fortfarande 
finnas en kostnadsrisk för ökade kostnader. Ett exempel är miljonprogrammet där det är 
oerhörda kostnader för stambyte och renovering. På vissa marknader är det inte lönt att göra 
dessa renoveringar eftersom hyran skulle behöva höjas så mycket att människor inte kommer 
vilja bo kvar. I andra områden, som Stockholm, kommer det att fungera eftersom trycket på 
bostäder är så pass högt. 
 

5.4 Vilka risker har störst påverkan för äldreboenden? 
Fastighetsbolag 
Enligt fastighetsbolagen är restvärdesrisken den största risken. 
 
Ett fastighetsbolag anser att den långsiktiga efterfrågan är den faktor som har störst påverkan 
på restvärdet. Fastighetsbolaget menar att det finns en föreställning om att äldreboenden 
påminner om obligationer. Enligt denne gäller liknelsen dock bara den del av värdet som 
ligger i kassaflödet medan den del som ligger i restvärdet är mycket osäker. Eftersom 
restvärdet enligt denne ofta utgör 60-70 % av värdet är det bara 30-40 % som kan anses ha en 
säkerhet i närheten av en obligation. Enlig respondenten så kan det vara många i branschen 
som undervärderar restvärdesrisken eftersom den ligger så långt fram i tiden. Ofta ligger 
restvärdesrisken längre fram än någons karriärhorisont. Den politiska risken anser denne inte 
väger in särskilt mycket då bolaget utgår från att oavsett vem som driver en verksamhet så 
måste det finnas en byggnad som har förutsättningar för att man ska kunna driva en bra 
verksamhet. Med en bra fastighet går det därför att hantera om det skulle bli en omfördelning 
mellan privata och kommunala aktörer. En viktig faktor för restvärdesrisken är mikroläget. 
Även om det finns en efterfrågan på äldreboenden i framtiden betyder inte det att det är just 
det specifika objektet som efterfrågas. Byggpriserna kan ha gått ner och finns det mark 
kanske kommunen hellre vill ha ett nytt äldreboende att driva verksamheten i. För att 
begränsa risken för minskad efterfrågan är det viktigt att man har ett bra mikroläge.  
 
Ett annat bolag lyfte också fram långsiktig efterfrågan på den specifika fastigheten som en 
stor risk. Risken för framtida vakans kopplar de till läge och ekonomisk effektivitet. Med 
ekonomisk effektivitet syftar de på att hyran är satt på en nivå som speglar hyresavtalet och 
alla åtaganden däri men också kvaliteten på lokalerna. De ser på vilka kostnader kommunen 
får per patient och natt samt hur många platser kommunen har totalt. Vad gäller läge 
undersöker de hur befolkningsutvecklingen och konkurrensen från andra anläggningar ser ut 
på orten. Ifall kommunen bestämmer sig för att minska antalet platser så är det viktigt att man 
har ett bra läge i förhållande till kommunikationer och service som till exempel sjukvård och 
apotek. Det tar också hänsyn till hyresgästrisken. En kommun anses vara säkrast och därefter 
operatörer upphandlade av kommunen. Bolaget undersöker operatörens finansiella ställning, 
om det finns risk för konkurs samt om de sköter sin verksamhet och har nöjda kunder. Det 
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finns också en teknisk risk i förhållande till hyresnivå och lagkrav. Bolaget hanterar den 
genom att undersöka om kvalitén håller eller om de kommer att behöva investera tungt för att 
inte konkurreras ut av nybyggnation. Det är viktigt att hyran är rätt i förhållande till 
produkten och åtaganden i hyresavtalet. Så de faktorer med störst påverkan på 
restvärdesrisken enligt bolaget är läge och teknisk standard i förhållande till konkurrensen på 
orten. 
 
Ett annat fastighetsbolag berättar att trotts att restvärdesrisken är den största risken är det 
ändå ingen stor risk så länge man har en kommunal hyresgäst på ett kontrakt med lång 
löptid. Ungefär 80 % av bolagets hyresgäster är kommuner och landsting vilka bolaget anser 
som mycket säkra hyresgäster då de bör ha stabil betalningsförmåga. Detta gör att bolaget 
inte anser att hyresgästen har en stor påverkan på risken för dem eftersom de allra flesta 
hyresgäster är så pass säkra. Vad gäller de privata hyresgästerna tror bolaget att det skulle bli 
viss turbulens om de inte kan driva verksamheten vidare. Behovet av äldreboendeplatser 
skulle dock kvarstå och kommunen skulle i så fall skulle gå in och ta över verksamheten. 
Därför får dessa hyresgäster en något högre risk. De faktorer som påverkar risken mest anser 
de vara läge, politisk risk och alternativanvändning. Ingen av de tre kan anses vara viktigare 
än de andra. En grundläggande strategi för bolaget är att försöka hålla alla parter i ett avtal 
nöjda, då anser de att det är en låg risk i en vanlig verksamhet. Den tekniska risken minimerar 
bolaget genom att främst förvärva nybyggda fastigheter eller fastigheter i bra skick. 
 
Värderare, konsultbolag 
Två av värderarna anser att hyresgästen och hyreskontraktet, där en lägger till den politiska 
risken, är de största riskerna.  Det kan bli dyrt om ett myndighetsbeslut gör att 
fastighetsägaren måste bygga om en fastighet. Läget är också något som en av de två 
värderarna tar upp som en faktor som påverkar risken genom att det påverkar 
alternativanvändningen. Den andra värderaren talar om restvärdesrisken som en mindre risk 
så länge restvärdet ligger långt fram i tiden. Äldreboenden som segment tycker denne känns 
säkert. 
 
Den värderaren som ansåg att restvärdesrisken är den största risken anser att den ändå är 
förhållandevis liten eftersom den största delen av fastighetens värde ligger i kassaflödet. 
Värderaren tar upp efterfrågan på det specifika äldreboendet som en stor faktor som påverkar 
restvärdesrisken. Vid hyreskontraktets slut kan äldreboendet antingen behöva byggas om för 
att kunna fortsätta drivas som ett äldreboende eller byggas om till någonting annat om det 
inte finns en efterfrågan på fastigheten som ett äldreboende. Studentbostäder är ett vanligt 
alternativ som ofta påtalas men värderaren har hittills inte sett något äldreboende som byggts 
om till studentboende. Även om det fortfarande finns en efterfrågan kanske hyran måste 
justeras ner efter att det första hyreskontraktet gått ut. Detta då den ursprungliga hyran för ett 
nybyggt äldreboende ofta baseras på vad fastigheten kostat att bygga. Därefter indexeras 
hyran så att den vid kontraktets slut fortfarande är baserad på hyran för ett nybyggt boende 
trots att byggnaden då är 15-20 år gammal. Hur stor den risken är beror också på vilken 
hyresgäst man har eftersom hyran kan vara indexerad till 100% för en privat aktör men sällan 
är det för en kommun. Dock tror respondenten att restvärdesrisken kanske är något 
överdriven med tanke på att ett 20 år gammalt äldreboende fortfarande är förhållandevis nytt 
och borde inte ha så stora brister. Det är värre med ett äldreboende som är kring 50 år 
gammalt. 
 
Trender är en riskfaktor som två värderare påtalar. Även om demografin visar att vi blir allt 
äldre så innebär inte det en säkrad efterfrågan på den typ av äldreboenden vi har idag. Bland 
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40-talisterna finns många pensionärer som är förhållandevis kapitalstarka. Kommer de att 
godta den standard som många äldreboenden har idag? Kommer de ha andra krav på 
utformning eller service? Den ena värderaren tillägger att även om detta är en risk så tror 
denne inte att så många aktörer på marknaden tänker så pass långt. Den tredje värderaren ser 
inte detta med trender som någon större risk då han tror att fastigheterna kommer gå att 
anpassa till eventuella framtida trender utan en allt för stor kostnad. 
 
Värderare, bank  
Generellt för fastighetsmarknaden är det i konjunkturen och utvecklingen av den allmänna 
ekonomin som den största risken ligger. Äldreboenden är mindre beroende av detta än de 
flesta andra fastighetstyper då vård och omsorg behövs i både bra och dåliga tider samt att 
hyreskontrakten är så pass långa att de sträcker sig över flera konjunkturer. För äldreboenden 
är i stället restvärdesrisken störst. Hyresavtalet är långt och när det tar slut kanske det inte går 
att fortsätta driva äldrevård i fastigheten. Ligger fastigheten i ett sådant läge att det inte är 
lönsamt att bygga om till bostäder så finns det en stor risk att man inte hittar någon 
alternativanvändning eller en sämre sådan. Det finns även en politisk risk då regelverken för 
äldreboendes utformning kan förändras och är byggnaderna inte anpassade enligt dessa så 
kan man behöva bygga om för att uppfylla kraven vilket kan medföra stora kostnader. Vad 
gäller hyresgästen tycker den intervjuade att det är lite större risk om det är ett privat 
vårdföretag än om det är en kommun. En kommun kan inte gå i konkurs men ett privat 
vårdföretag kan få en mycket negativ stämpel vid exempelvis en vårdskandal och då finns en 
viss risk att de inte får förnyat förtroende. Respondenten menar att en del har en lite 
annorlunda syn på detta och tycker att det inte är så stor skillnad på en privat eller kommunal 
hyresgäst då de är säkra på att kommunen skulle gå in och ta över verksamheten vid behov. 
Men det är inte 100% säkert menar denne. Även om detta är en underskattad risk anser 
aktören att den är mindre än restvärdesrisken vilken även är kopplad till hyresnivåerna. När 
man tecknar ett avtal för en nybyggd anläggning baseras hyran vanligen på 
byggnadskostnaden för anläggningen och när kontraktet löper ut kan hyran behöva justeras 
ner eftersom byggnaden inte längre är ny. Det är en risk som måste finnas med i kalkylen. 
Exakt vad som händer vid kontraktsperiodens slut är svårt att säga då äldreboenden är en så 
pass ny marknad. 
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5.5 Skillnader i direktavkastningskrav mellan olika fastighetstyper för tre 
fastigheter i Hjorthagen eller liknande läge 

Respondenterna ombads svara på vilket direktavkastningskrav de skulle sätta på en fastighet i 
Hjorthagen eller liknande läge om det gällde en kontorsfastighet, en hyresbostadsfastighet 
eller ett äldreboende. De två respondenterna på bank undantogs då de ej arbetade direkt med 
värdering och fastighetsbolagen som var inriktade på samhällsfastigheter svarade enbart på 
vad direktavkastningskravet på äldreboendet skulle ha varit. Tabell 1 visar resultatet. 
 
Tabell 5.1 Direktavkastningskrav satta efter fiktiva fastighetstyper i Hjorthagen 
Aktör Kontorsfastighet Hyresbostadsfastighet Äldreboende 
Fastighetsbolag 1     5,5 - 6 
Fastighetsbolag 2     5,5 - 6 
Fastighetsbolag 3     5 
Värderare 1 5,75 2,5 4,75 
Värderare 2 5,25 - 5,5 0 - 4,5 5 - 5,5 
Värderare 3 5,5 - 6 1,5 - 2 och 3,5 4,75 - 5 
Värderare på bank 5,5 - 6 1,5 - 3,5 5 - 5,5 och 6 
 
Kontor 
 
Värderare, konsultbolag 
Det första värderingsbolaget satte direktavkastningskravet för kontorsfastigheten på 5,75 %.  
Det andra värderingsbolaget satte det mellan 5,25 - 5,5 %. Värderaren menade att i 
Stockholms innerstad till skillnad från många övriga delar av landet finns det 
direktavkastningskrav på kontorsfastigheter som slår direktavkastningskrav på äldreboenden.  
Det tredje värderingsföretaget satte direktavkastningskrav på en nyproducerad 
kontorsfastighet till runt 5,5 %, medans en äldre kontorsfastighet hamnade på runt 6 %.  
 
Värderare, bank 
Värderaren på bank satte ett direktavkastningskrav på 5,5 - 6 %. Värderaren förklarade att 
hela fastighetsmarknaden generellt påverkas av konjunkturen och den allmänna ekonomin. 
För tjänstesektorn finns det perioder av vakanser i goda och dåliga tider så vakansrisken blir 
mest betydelsefull för kontorsfastigheter. 
 
Hyresbostadsfastigheter 
 
Värderare, konsultbolag 
Det första värderingsbolaget uppskattade direktavkastningen till 2,5 %. Bostäder är väldigt 
lägesbundna och värderaren förklarade även att direktavkastningskravet för en hyresfastighet 
på Östermalm skulle hamna på 1 % och en i Vingåker skulle hamna på 6 % eller 7 %.  
 
Det andra värderingsföretaget ansåg att för hyresbostäder kunde direktavkastningen till och 
med vara negativ. Det beror på det finns en möjlighet att i framtiden sälja fastigheten till en 
bostadsrättsförening som då är beredda att betala mycket mer än andra aktörer som vill 
bedriva uthyrning. De nybyggda fastigheternas direktavkastning uppskattades till 4,5 %. 
 
Det tredje värderingsföretaget menade att bostäder blir kopplade till kr per kvm och oftast 
letar man efter en viss nivå på kvadratmeterpriset som företagen vill uppnå för att det ska 
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vara lönsamt. Där blir då kr per kvm avgörande som benchmark istället för att man fokuserar 
på direktavkastningskravet. Värderaren betonade precis som det andra värderingsföretaget, 
möjligheten att kunna sälja fastigheten till en bostadsrättsförening. Värderaren uppskattade 
ett direktavkastningskrav på det äldre fastighetsbeståndet till mellan 1,5 - 2 %. För de 
nyproducerade fastigheterna hamnade istället direktavkastningskravet på 3,5 % på grund av 
att hyresnivån hos de nyproducerade fastigheterna ligger högre än hyresnivån för de äldre 
beståndet. 
 
Värderare, bank 
Värderaren på bank satte avkastningskrav för hyresbostadsfastigheter till ca 1,5 - 2 % i 
innerstaden och 3 - 3,5 % strax utanför.  
 
Äldreboenden  
 
Överlag svarade aktörerna relativt lika på vilket direktavkastningskrav de skulle uppskatta för 
den fiktiva fastigheten. Värderarna från konsultföretag låg dock en aning lägre än de flesta 
andra aktörer. 
 

 

Fastighetsbolagen 
Det första fastighetsbolaget svarade att deras direktavkastningskrav skulle hamna på antingen 
5,5 % eller 6 % beroende på om hyresgästen som sköter verksamheten i äldreboendet är en 
kommun eller en privat aktör. Det andra fastighetsbolaget satte direktavkastningskravet 
mellan 5,5 % till 6 %. De väger in flera olika faktorer när de tar fram avkastningskravet som 
bland annat kontraktslängd, hyresgäst, alternativanvändning och restvärdesrisken. Det tredje 
bolaget satte lägst direktavkastningskrav men hade också gjort många antaganden som en 
rimlig hyra som kan ligga kvar vid kontraktsperiodens slut och en säker hyresgäst på ett långt 
avtal. Även om de låg lägst av de tillfrågade bolagen uttryckte de att de inte hörde till de som 
betalade bäst i Stockholmsområdet.  
 

Figur 5.1 Högsta och lägsta direktavkastningskraven för äldreboende i hjorthagen enligt 
aktörerna. Y-axeln anger direktavkastningskravet och x-axeln aktör. 
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Värderare, konsultbolag 
Det första värderingsföretaget svarade 4,75 % och förklarade att äldreboenden inte är så 
lägesbundna i vanliga fall men att Hjorthagen är så pass centralt att läget spelar roll. 
Värderaren förklarade att skillnaden på direktavkastningskraven för äldreboenden som inte 
ligger lika centralt i princip blir obefintlig oberoende om det ligger i Örebro eller på Lidingö. 
Där satte värderaren 5,5 % för båda platserna. Skillnaden uppkommer nästan bara i de allra 
bästa lägena, som Hjorthagen, och även i de allra sämsta. Det andra värderingsföretaget satte 
nivån på 5 - 5,5 % men sa att det berodde på vem hyresgästen var samt avtalslängden. 
Värderaren kunde även tänka sig att gå under 5 % om det var ett 25 år långt kontrakt med en 
kommun. Det tredje värderingsföretaget svarade att Hjorthagen är bland det bästa läget i 
Sverige och att ett nybyggt äldreboende där skulle få ett direktavkastningskrav på någonstans 
mellan 4,75 - 5 %. 
 
Värderare, bank 
Värderaren på bank satte direktavkastningskravet på äldreboenden mellan 5 - 5,5 % i storstad 
och 6 % lite utanför. Mycket beror på fastighetens läge, vad det är för hyresavtal, fastighetens 
standard och hyresgästen. 
 

5.6 Är det svårare att värdera och uppskatta riskerna för ett 
äldreboenden jämfört med de andra fastighetstyperna? 

Fastighetsbolag 
Det ena fastighetsbolaget förklarade att man blir van vid värderingar av de fastighetstyper 
man jobbar med och då det fastighetsbolaget även äger sjukhus och vårdcentraler ansåg de 
äldreboenden lättare jämfört med dem.  
 
Det andra fastighetsbolaget svarade att kontorsfastigheter och hyresbostadsfastigheter var 
lättare att värdera dels för att marknaden för respektive fastighet är större och mer likvid men 
även för att man inte har samma risk i hyresgästen. Om vem som helst kan bo i en lägenhet 
eller vilket företag som helst av de som behöver lokaler kan hyra ett kontor så behöver man 
inte förstå sin hyresgäst på samma sätt utan det räcker att man förstår marknaden.  
 
Det tredje fastighetsbolaget svarade att äldreboenden generellt var lättare att värdera än 
kontor och hyresbostäder, men att det kan variera beroende på den specifika situationen.  
 
Värderare, konsultbolag 
Alla värderare var eniga i att det inte är svårare att värdera ett äldreboende än någon av de två 
andra fastighetstyperna.  
 
En värderare förklarade äldreboenden har långa avtal med säkra kassaflöden från en 
hyresgäst till skillnad från de andra fastighetstyperna som ofta har ett flertal hyresgäster i 
varje fastighet.  
 
Den andra värderaren förklarade sedan att alla värderingar är svåra på sina sätt. Är 
fastigheten däremot en core-fastighet, vilket betyder kärnfastighet som äldreboenden är, hör 
de till de enklare värderingarna. Fastigheten kan vara stor men har ofta kring 6 stycken 
enhetliga avdelningar så respondenten menar att har man sett en avdelning har man sett alla. 
Dessutom förenklas värderingen av att det ofta bara finns ett hyresavtal. 
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En tredje värderare förklarade att intresset för äldreboenden från investerarnas sida är relativt 
nytt, så marknaden för äldreboenden är fortfarande inte så stor och de aktörer som finns är 
professionella aktörer som beter sig hyfsat lika. Det finns ett så kallat flockbeteende som gör 
att alla sneglar på alla och blir villiga att betala därefter. Där är det stor skillnad mot 
marknaden för bostadsfastigheter i Stockholms innerstad som i nuläget beter sig irrationellt. 
Det kan dyka upp någon på marknaden som har alldeles för mycket pengar med en tanke om 
hur kul det skulle vara att äga en fastighet i Vasastan. Den personen handlar snarare med 
hjärtat än med hjärnan och svårigheten blir att urskilja om priserna på marknaden verkligen är 
marknadspriser och reflekterar hur alla andra också räknar eller om det bara är så den 
investeraren har räknat.  
 
Värderare, bank 
Värderaren menade att tidigare när marknaden för äldreboenden var liten och begränsad till 
endast ett fåtal affärer var det svårare att värdera äldreboenden då det var svårt att se vart 
marknaden var på väg. Idag är det en etablerad marknad som funnits i kanske 6 - 7 år där man 
kan se ungefär var direktavkastningsnivåerna ligger någonstans. Värderarna börjar få 
förståelse för olika investerares avkastningskrav på olika marknader.  
 
Bank 
Bankerna ansåg inte att det var svårare att uppskatta riskerna för ett äldreboende jämfört med 
de andra fastighetstyperna. En av respondenterna ansåg att det oftast är enklare på grund utav 
att hyresavtalen vanligtvis är långa avtal med en kommun vilket förenklar analysen av 
hyresgästen. 
 

5.7 Är riskerna för äldreboenden mer lika de för en kommersiell fastighet 
som kontor eller en hyresbostadsfastighet?  

Tabell 2 visar en sammanfattning av de olika aktörernas svar. Resonemangen skiljde sig 
mellan aktörerna men flera ansåg att äldreboenden är mer lika bostäder än kontor. 
 
Tabell 5:2 Aktörernas svar på frågan om vad äldreboenden är mest likt 
Aktör Resultat 
Fastighetsbolag 1 Bostäder 
Fastighetsbolag 2 Bostäder 
Fastighetsbolag 3 Beror på förutsättningarna 
Värderare 1 Kontorsfastigheter 
Värderare 2 Kontorsfastigheter 
Värderare 3 Bostäder 
Värderare på bank Mellanting 
Bank Bostäder 
Bank Bostäder 
 
Fastighetsbolag 
Två av fastighetsbolagen var överens om att äldreboenden skulle anses mer lika bostäder än 
kontor medan ett tredje ansåg att det berodde på situationen. 
 
De som ansåg att äldreboenden var mer lika bostäder motiverade det med att risken för 
kontor bland annat är kopplad till BNP-utvecklingen vilket inte påverkar äldreboenden 
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eftersom gamla behöver vård och boende även under sämre ekonomiska tider och det yttersta 
ansvaret ligger på kommunen. Restvärdesrisken för ett äldreboende är också kopplad till 
restvärdet för en hyresbostadsfastighet då alternativanvändningen ligger närmare bostäder än 
kontor. 
 
Bolaget som tyckte att det var svårt att säga ansåg att det beror på hyresavtalen, effektiviteten 
för hyresgästen, vart i landet fastigheten ligger samt det tekniska skicket. I ett läge med 
positiv befolkningsutveckling, ett långt hyreskontrakt med en kommun och en bra anläggning 
vad gäller effektivitet samt skick bör risken kunna jämföras med den för hyresbostäder på 
samma ort. Är avtalstiden i stället kort, mellan 3-6 år med en privat aktör på en ort där 
befolkningsutvecklingen är negativ och effektiviteten inte optimal för hyresgästen är ett 
äldreboende kanske snarare jämförbart med en kommersiell fastighet. 
 
Värderare, konsultbolag 
Alla tre värderingsbolagen svarade olika på frågan.  
 
En värderare menade på att äldreboenden är mer lika en kommersiell fastighet än en 
hyresbostadsfastighet. Hyresgästen är en kommersiell motpart som verkar under mer 
kommersiella villkor och fastigheten är specialanpassad efter dess ändamål. Det finns inte 
heller samma marknad för denna fastighetstyp som det finns för bland annat bostäder. Där 
finns allt ifrån privatpersoner till olika företag och bostadsrättsföreningar.  
 
En annan värderare ansåg att äldreboenden var svåra att jämföra men tyckte ändå att de är 
mer lika en kontorsfastighet. Värderaren nämnde företaget AMF fastigheter vilka köper bland 
annat äldreboenden med långa avtal. Fastigheter som institutioner är intresserade av att köpa 
kallades av värderaren för core-fastigheter och äldreboenden hör till dem. Med core-fastighet 
menas ett segment bland investerarna som anses riskfria likt en obligation. Bostäder hörde 
inte till core-fastigheter och företag som AMF var inte intresserade av att köpa dessa samt att 
bostäder i exempelvis Stockholm, Göteborg och Malmö är för dyrt och ger för låg 
avkastning. Därav hamnar äldreboenden närmare kontor än bostäder.  
 
Den tredje värderaren resonerade utifrån fastighetstyp och risker. Värderaren ansåg att 
fastighetstypen äldreboenden ligger närmare bostäder på grund av alternativanvändningen. 
Ett äldreboende kan relativt enkelt byggas om till bostäder. Även i riskprofilen hamnar 
äldreboenden närmare bostäder än kontor i största delen av landet. Ett exempel där 
riskprofilen avviker från bostäders är i Stockholms innerstad. Där är bostadsyielden extremt 
låg och då ligger direktavkastningen närmare den för kontorsfastigheter. På en 
normalmarknad däremot, exempelvis i Västerås, hamnar riskprofilen för äldreboenden i en 
direktavkastning på ca 5,5 %, kontor på ca 7,5 % och bostäder på ca 4,5 - 5 %. Då är 
direktavkastningen närmare bostäder än kontor. Värderaren tillade även att vakansrisken för 
äldreboenden är mycket närmare bostäders än kontors så sammantaget ansågs äldreboenden 
ligga närmare bostäder än kontor. 
 
Värderare, bank 
Äldreboenden börjar närma sig bostäder i direktavkastningskrav. Storstäder är lite speciellt 
men i regionstäder skiljer det sig inte så mycket. Kontor har en högre risk eftersom det finns 
svängningar i konjunkturen, efterfrågan och vakanser. Men det har också betydelse om det är 
ett gammalt eller nytt äldreboende. Ett äldre boende med kort avtalstid är inte att betrakta 
som särskilt säker. Egentligen menar respondenten att äldreboenden därför är ett mellanting. 
 



 

 
33 

Bank 
Den ena banken ser äldreboenden som mer lika hyresbostadsfastigheter men menar att det 
beror lite på vilken typ av äldreboende då det finns lite olika utformningar. Om äldreboendet 
består av ett antal rum som skulle kunna byggas om till lägenheter ligger äldreboenden 
närmare bostäder än om det handlar om specialutformade fastigheter för till exempel vård i 
livets slutskede. Om äldreboenden ska anses mer lika bostäder beror det även på vart 
äldreboendet ligger. Ytterligare en viktig skillnad banken belyste är att lån till äldreboenden 
inte kan räknas med i hypoteket och kan då inte utgöra säkerhetsmassa i bankens egen 
finansiering. Ett lån till en bostad ingår däremot i hypoteket och kan då användas som en 
tillgång för att finansiera banken. 
 
Den andra banken tyckte också att äldreboenden ligger närmare hyresbostadsfastigheter på 
grund av dess infrastruktur med toaletter, handfat och kök till skillnad från ett kontor som har 
en annan utformning.  
 

5.8 Hur ser aktörerna på risknivån idag och hur tror de att den kommer 
den se ut i framtiden? 

Fastighetsbolag 
Fastighetsbolagen tycker att risknivån generellt är rimlig men har lite olika synpunkter kring 
skillnader mellan olika fastigheter. 
 
Ett bolag tycker att det är svårt att uttala sig generellt då det varierar mellan olika objekt. Det 
finns geografiska skillnader vilket i vissa fall kanske borde vara lite större. Skillnaden 
kommer till viss del av att en del investerare inte vill eller får investera allt för långt norrut 
eller i mindre städer. Tillgången på kapital är stor och kostnaden för kapitalet låg vilket 
pressar ner avkastningskraven för alla typer av investeringar. Delvis på grund av gynnsamma 
finansieringsförhållanden anser respondenten att det är lite för lite skillnad mellan 
marknadens förväntningar på avkastningskravet i mindre städer, ibland med negativ 
befolkningsutveckling, jämfört med storstadsregionerna. Direktavkastningskraven pressas på 
grund av finansieringssituationen men även i framtiden tror bolaget att de kommer ligga på 
låga nivåer då de tror att fler investerare kommer få upp ögonen för de trygga och ofta 
långsiktiga kassaflöden som samhällsfastigheter genererar. 
 
Det ena fastighetsbolaget anser att risknivån är rimlig eftersom den fungerar. Hyresgästen har 
råd att betala hyran, bolaget kan drifta sina fastigheter på ett bra sätt, de kan betala sina 
räntor, banken är villig att låna ut och bolaget kan leverera ett rimligt överskott till sina ägare. 
Ur det perspektivet är risknivån rimlig. Jämfört med marknaden för äldreboenden i Tyskland 
ligger direktavkastningskravet på svenska äldreboenden lite lägre, men i Tyskland är också 
riskerna annorlunda med större andel privata hyresgäster och lån i en annan valuta. 
Geografiskt borde det kanske vara lite större spridning i direktavkastning mellan olika 
fastigheter på den svenska marknaden. Samtidigt är marknaden så pass liten och illikvid att 
det är svårt att se ett tydligt mönster som till exempel att fastigheter i B-lägen skulle vara 
underprissatta. Tyskland har fem gånger så mycket äldreboenden som Sverige, och där kan 
man se att det är för liten skillnad i prisförväntan mellan bra objekt i bra lägen och sämre 
objekt i sämre lägen. I Sverige är det för få transaktioner för att man ska kunna dra slutsatser 
om ett mönster. Om framtiden säger bolaget att kontraktstiderna kommer att bli kortare när 
det första långa hyreskontraktet går ut. Då kommer värdet på den fastigheten att falla då 
risken ökar. Det är dock inte så annorlunda mot hur det ser ut för äldre fastigheter idag. 
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Ett annat fastighetsbolag tycker att det är stora geografiska skillnader. På 
Stockholmsmarknaden finns stor konkurrens vilket gör att priserna är höga trots att det inte är 
den enda geografiska delmarknaden med bra hyresgäster. Därför väljer bolaget främst att 
fokusera på andra delar av landet, men är då noggranna med att titta på restvärdesrisken så att 
det finns en långsiktig efterfrågan på fastigheten. Anledningen till att de anser att det ofta är 
mer lönsamt att investera i fastigheter utanför storstäderna är att de gör en stark koppling 
mellan finansiell risk och operativ risk i fastighetsförvaltningen och då är korrelationen bättre 
i mindre orter. Villkoren för finansiering av fastigheter i vissa mindre städer skiljer sig inte så 
mycket från Stockholm och därför lönar det sig för bolaget att köpa utanför Stockholm. I 
framtiden så tror bolaget att direktavkastningskraven kan sjunka ytterligare för äldreboenden 
i Stockholmsområdet så att de börjar närma sig direktavkastningskravet för bostäder. Detta 
dock under förutsättning att finansieringen ser ut som den gör idag. När räntorna börjar stiga 
tror bolaget att direktavkastningskraven utanför Stockholmsområdet kommer att påverkas, 
men att direktavkastningskraven i Stockholm kanske kommer att ligga stabilt då det finns så 
stor andel institutioner som inte är beroende av extern finansiering som vill investera i 
huvudstaden. Andra faktorer som kan påverka är uppkomst av trygghetsboenden och ett ökat 
utbud av äldre kommunala äldreboenden. Enligt bolaget är det troligt att många kommuner 
kommer att börja sälja ut äldre äldreboenden. Dessa kommer dock behöva stora investeringar 
för att kunna fortsätta fungera som äldreboenden vilket kan ge effekten att det blir större 
skillnader i direktavkastningskrav då de nybyggda äldreboendena i bättre orter troligen 
kommer ha fortsatt låga avkastningskrav. 
  
Värderare, konsultbolag 
Värderarna tycker generellt att direktavkastningskraven ligger på en bra nivå. Enbart en 
värderare var kritisk till att det inte var större skillnader geografiskt. Om framtiden så tror två 
värderare att direktavkastningen kommer att pressas lite till den närmaste tiden innan den 
kommer börja stiga. Den tredje värderaren tror att direktavkastningskraven kommer att ligga 
stabilt det närmaste året och därefter är svårt att uttala sig. 
 
Den värderaren som var kritisk till att det var för små geografiska skillnader anser att 
risknivån är bra i de orter där efterfrågan på bostäder möjliggör en alternativanvändning för 
äldreboendet som bostadshus. Då blir restvärdesrisken tillräckligt låg för att motivera det låga 
direktavkastningskraven. På de sämre orterna tycker dock värderaren att äldreboendena kan 
vara lite högt värderade. Förklaringen bakom det anser respondenten vara att det idag finns 
extremt mycket pengar som vill in i fastighetsmarknaden och framförallt i 
samhällsfastigheter. Samtidigt är utbudet av bra fastigheter begränsat. 
Direktavkastningskraven borde kanske tryckas ner överlag men det har det inte riktigt gjort 
anser värderaren utan i sämre lägen är direktavkastningen väl låga. Hur det kommer se ut i 
framtiden tror värderaren beror helt på vad som händer med långa räntorna. När de går upp 
kommer direktavkastningen troligen gå upp något. Det finns faktorer som kan hålla nivåerna 
nere, som t ex utländska investerare. Men mest är avkastningskraven beroende av räntan och 
eftersom det lär dröja ett tag till innan den går upp så kan direktavkastningen pressas lite till 
först. 
 
Nästa värderare tycker att marknaden agerar rationellt. Värderaren säger att som alltid med 
fastigheter och alla marknader så finns ett flockbeteende. Just nu är många intresserade av 
fastigheter så det finns en stor efterfrågan samtidigt som realräntan är låg. Därför pressas 
direktavkastningen ner. Det är mycket möjligt att det finns utrymme för att det går ner 
ytterligare. Men trenden kan vända och flocken hitta ett nytt segment att investera i. 
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Den tredje värderaren tycker som de andra att direktavkastningskraven ligger på en bra nivå. 
Konkurrensen är hård så direktavkastningskraven har pressats de senaste åren men nu verkar 
det ha stabiliserats. Värderaren tycker att det är svårt att uttala sig om hur det kommer se ut i 
framtiden då det kan både gå upp eller ner. Givet att det inte blir några större förändringar 
vad gäller lagar och konjunktur så att aktörerna fortfarande får finansiering så tror denne att 
det kommer vara ungefär likadant inom den närmsta tiden. Vad gäller geografiska skillnader 
har värderaren inte haft så stor spridning på de äldreboenden denne har värderat. Därför 
tycker denne det är svårt att uttala sig om geografiska skillnader. 
 
Värderare, bank 
Värderaren tycker att risknivån ligger på en bra nivå. Demografin pekar på en ökad 
efterfrågan under en lång tid framöver i och med att 40-talisterna snart går i pension. De 
äldreboenden som finns idag täcker inte upp behovet utan det kommer att behöva byggas 
mer. Men så finns osäkerheten i den politiska risken. Kommer kommunerna vilja satsa mer 
på vård i hemmet än tidigare? Kommunen ställer väldigt höga krav på att de äldre ska vara 
väldigt sjuka innan de får en plats på ett boende. Man kan se att det är en hårdare konkurrens 
idag än tidigare om objekten vilket förklarar de låga direktavkastningskraven. I nuläget är 
räntorna låga men när de går upp ska kassaflödena klara av de ökande kostnaderna. Det kan 
vara så att dagens nivåer är tillräckligt låga. Det kan också vara så att det kryper ner 
ytterligare beroende på hur aktörerna räknar på eget kapital. 
 
Bank 
Den första banken anser överlag att risknivån är rimlig i förhållande till fastighetstypen som 
den är idag.  
 
Den andra banken förklarade med exemplet att ett fastighetsbolag med ett avkastningskrav på 
15 % på det egna kapitalet i nuläget inte skulle köpa äldreboenden. Man skulle möjligen 
bygga äldreboenden men inte köpa en mogen produkt. Med ett avkastningskrav på 15 % 
skulle fastigheten behöva belånas till nästan 85 - 90 % vilket i princip ingen finansiär gör i 
nuläget så den kalkylen skulle inte gå ihop. Större andel lånat kapital skulle få upp 
avkastningen på det egna kapitalet med hjälp av hävstångseffekten. Däremot menade banken 
att om man vill ha en avkastning på 15 % på det egna kapitalet krävs att man tror på yield 
compression, alltså att direktavkastningen skulle fortsätta ner, till ca 4 % för att då kunna 
sälja. Med de räntenivåer som är i dag tror banken däremot att det är tufft att tro på en mycket 
ökad yield compression. 
 

5.9 Hur hanterar bankerna värderingen av säkerheten inför en utlåning? 
Den första banken svarade att vid lån med säkerhet i form av pant i fastighet ska även 
säkerheten värderas. Huvudsakligen tar banken in extern värdering från ett värderingsföretag 
för den uppgiften och kompletterar den med bankens egna värderingsteam efter behov om det 
till exempel uppstår osäkerheter. Det är typiskt sett kunden som beställer värderingen men 
viktigt är att den är adresserad till banken i kreditgivningssyfte. Formalias noggrannhet i 
dokumenten från värderingen går i en glidande gråskala beroende på vilken relation kunden 
har till banken sedan innan. 
 
Den andra banken förklarade att vid finansiering mot säkerhet tas en externvärdering in för 
värdering av säkerheten som kunden själv ska begära från ett av de värderingsbolag banken 
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anser acceptabla. Banken gör även sin egen värdering med egna antaganden i ett kassaflöde 
under ett stressat scenario. Även andra stresstester görs bland annat för bedömning av 
kundens förmåga att klara den finansiella belastningen vid olika räntehöjningar. Efter att alla 
analyser är gjorda och resultaten faller inom bankens kreditpolicy skrivs det in i ett PM och 
ett beslut tas på basis av det PM:et. I vissa fall tar banken även in en andra åsikt från en 
oberoende analytiker inom banken. 
 

5.10 Vilka risker tittar bankerna på vid utlåning? 

Den ena bankens riskbedömning av äldreboenden går egentligen till på samma sätt som för 
vilken fastighetstyp som helst. De risker som banken bedömer är bland annat 
fastighetsmarknaden som helhet och industririsken som är en risk specifik för företagets 
bransch. De bedömer även kunden, fastighetens skick, läge, hyresgäststrukturen och avtalets 
längd. Hur stor del av kreditbeslutet som grundar sig på bedömningen av företaget, kunden, 
och hur stor del som grundar sig på värderingen av säkerheten går inte att säga men beror 
mycket på vem kunden är. Banken förklarade att banker i Tyskland utgår mer från fastigheten 
och räknar på riskerna för den specifika säkerheten. Där är det många fonder som är ägare till 
fastigheterna och går det dåligt räknar bankerna med att ägarna kommer att dra sig ur så fort 
de kan och då blir fastighetens värde väldigt betydande.  
 
Risker kopplade till fastigheten som den andra banken tittar på är fastighetens läge, vilken typ 
av fastighet det är, hur attraktiv den är utan hyresgäster, alternativanvändningen och 
kostnaderna vid eventuell ombyggnad. Specifikt för äldreboenden vid riskbedömning blir 
först att avgöra vad ett äldreboende är. Oftast är det någon form av mini-lägenheter som ofta 
ligger i kontakt med ett centrum. Mikroläget får stor betydelse för alternativanvändningen då 
exempelvis en alternativanvändning som studentlägenheter blir beroende på om fastigheten 
ligger i närheten av ett universitet. Den viktigaste parametern banken tittar på är vem som 
betalar hyran. Skillnaden på risken i hyreskontraktet kan bli tydligt märkbar beroende på om 
hyresgästen är ett privat vårdföretag eller en kommun. Är hyresgästen en kommun har man i 
princip skattefinansierad risk och väldigt stabila flöden utan överraskningar. Ett äldreboende 
med en kommunal hyresgäst på ett 20-årigt avtal anses ha en väldigt stabil finansiering med 
tanke på hur demografin i Sverige ser ut och banken skulle därför känna sig trygg.  
 

5.11 Hur ser fastighetsbolagen på värderarnas värderingar? 
Fastighetsbolagen är generellt positiva till konsultbolagens värderingar. De synpunkter som 
lyftes fram rörde främst svårigheten i värderingar av marknadsvärde på en så pass illikvid 
marknad som äldreboenden. 
 
Ett fastighetsbolag beskriver värderarna generellt som duktiga. De är bra på att följa 
marknaden, trender och se vad som händer. Bolaget berättar att värderarna har en liten 
tidsförskjutning men att de ändå läser av marknaden snabbare idag än för 10 år sedan. 
Bolaget uppfattar också att kommunikationen med värderarna har förbättrats. De tycker att de 
har en bra dialog idag. Tidigare var inte värderarna intresserade av annat än hyresuppgifter 
men nu för tiden frågar de fastighetsbolaget mer angående till exempel kostnader. Sedan 
använder värderarna det olika kunder berättar och lägger till i sin erfarenhet. Så dialogen 
tycker bolaget är väldigt bra. 
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Ett annat bolag berättar att värderarna är bra på att värdera utifrån marknadens sätt att se 
saker. Bolaget anser att problem kan uppstå när syftet är att få fram ett marknadsvärde då alla 
affärer som sker måste vara rätt eftersom de på något sätt är facit för värderingen. Många 
värderare är lite för traditionella och har ett lite smalt perspektiv för samhällsfastigheter. Det 
beror på att marknaden också har det, precis som att marknadens agerande hänger ihop med 
värderarnas agerande. Men marknaden är inte tillräckligt likvid så det finns inte en tillräckligt 
bra prisidentifierarmekanism. Varje fastighet är unik och byter sällan ägare. Först då en 
fastighet säljs vet man vad priset är men även det priset har framkommit under väldigt 
specifika förutsättningar mellan köpare och säljare. En säljares unika förutsättningar kan bli 
väldigt tongivande för affären. Säljaren kan vara pressad av sin bank eller behöver pengar för 
att finansiera något annat. Den typen av omständigheter spelar roll i avgörandet av vad priset 
blir. Det sker för få affärer för att man ska få en bra bild av marknadsvärdet och när det väl 
sker så är det på en unik tillgång. Det gör att det blir svårt att säga om ett pris är rätt eller inte 
och därför om en värdering är rätt eller inte. När det inte går att observera handlingar så får 
man istället förlita sig på vad man tror att alla andra skulle göra.  
 

5.12 Hur ser bankerna på värderarnas värderaringar? 
Till skillnad från värderarna menar den ena banken att bankerna ser hela kedjan av affären 
och använder det tillsammans med historisk data för att värdera. De menar att en värdering är 
en individuell yrkesmans åsikt vilken kan skilja sig från andra värderares åsikter.  
 
Den andra banken förklarar även att deras värderingar skiljer sig från värderarnas på sådant 
sätt att värderarna måste använda sig av verifierad fakta som oftast ligger 6 - 12 månader 
efter i tiden medan bankerna även tittar på affärer som görs just nu. Banken och värderaren 
har helt olika roller vilket påverkar hur värderingarna genomförs. Banken påpekade även att 
de tyckte att värderarna gör rätt många antaganden som kan diskuteras, till exempel vad 
gäller KPI-justeringen av hyrorna. Det värderarna gör är en marknadsvärdering och ingen 
framtidsutsikt, vilken bankerna är mer intresserade av. Detta gör att bankernas egna 
värderingar oftast hamnar på lägre nivåer än värderarnas då bankerna är mer intresserade av 
att veta vad fastigheten kan vara värd i framtiden och inte vilket pris den säljs för idag.  
 

5.13 Hur har förändrade bankregler påverkat äldreboenden enligt 
bankerna? 

Första banken anser att äldreboenden inte har påverkats av ändrade bankregler, så som Basel-
reglerna. De nya reglerna handlar mer om kapitalets utnyttjande.  
 
Den andra banken svarade att efter de nya Basel-reglerna måste banken binda mer kapital för 
varje krona de lånar ut och prissättningen för krediter har gått upp men det är ingenting som 
påverkar äldreboende specifikt. 
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 Analys 6
 

I kapitlet analyseras resultatet av intervjuerna utifrån syftet med arbetet, de teoretiska 
utgångspunkterna och de frågeställningar som presenterats i det första kapitlet. 

 
 

6.1 Vilka risker är störst för äldreboenden, skiljer sig synen mellan olika 
aktörer? 

Av empirin framgår att det förekommer skillnader i hur olika aktörer värderar risker. Några 
av aktörerna fokuserade mer på hyresgästen som den stora risken med störst påverkan på 
fastighetens värde. En kommun som hyresgäst gav lägst risk medan en privat aktör gav högre 
risk. Detta eftersom kommunen inte ansågs kunna gå i konkurs till skillnad från en privat 
aktör. Enligt informationen från Stockholms stad går dock kommunen in och tar över en 
verksamhet med omedelbar verkan om en privat aktör upphandlad av kommunen inte kan 
driva verksamheten vidare. De allra flesta aktörer litar på att Stockholms stad kommer göra 
detta. Därför tycks hyresgästrisken ändå vara liten så länge hyresgästen är antingen en 
kommun eller en privat aktör som driver verksamheten på uppdrag av kommunen.  
 
Fastighetsbolagen tillsammans med några andra aktörer anser istället att restvärdesrisken är 
störst. Synen på hur stor den är gick dock isär. De flesta ansåg att det ändå är en liten risk. Ett 
fastighetsbolag stack ut från mängden och menade att det är en risk som ofta underskattas och 
att större delen av värdet för ett äldreboende ligger i restvärdet.  
 
Tre faktorer som påverkar restvärdesrisken och den långsiktiga efterfrågan på den specifika 
fastigheten enligt fastighetsbolagen är politisk risk, läget och alternativanvändningen. Samma 
faktorer lyftes fram av värderarna. Den politiska risken omfattar både risken att nya direktiv 
gör att privata aktörer inte får bedriva verksamhet längre samt risken för förändrade 
arbetsmiljöregler vilket kan orsaka stora ombyggnadskostnader. En av de intervjuade hade 
uppfattningen att många aktörer underskattade risken i en privat hyresgäst jämfört med en 
kommunal då det inte är säkert att kommunen går in och tar över om den privata inte kan 
driva verksamheten vidare. Detta motsägs dock delvis av informationen från Stockholms 
Stad. Den andelen hyresgäster som bedriver verksamhet helt i privat regi är liten och därför 
tycks den aspekten av den politiska risken omfatta bara ett fåtal hyresgäster. Den andra delen 
av den politiska risken kvarstår. Flera aktörer ansåg dock att den var begränsad. Två av 
fastighetsbolagen gav inte den politiska risken särskilt stor betydelse utan ansåg att långsiktig 
efterfrågan på den specifika fastigheten påverkas främst av läge och alternativanvändning. 
Vad gäller läge och alternativanvändning hänger dessa faktorer ihop då ett bra läge för 
bostäder är en förutsättning för en alternativanvändning som bostäder. Utifrån empirin blir 
slutsatsen således att den största risken ligger i restvärdet och om någon faktor ska lyftas fram 
som viktigare än de andra tycks det vara läget. Aktörerna är dock inte eniga då några av 
värderarna tycks fokusera mer på hyresgästen. Då empirin även visat att det finns skillnader i 
hur stor andel av en fastighets värde som aktörerna anser ligga i restvärde respektive 
kassaflöde kan det tänkas vara en förklaring till spridningen i resultatet. 
 
En fråga som tydliggjorde att aktörerna värderar risk olika var när de berättade vad de skulle 
sätta för avkastningskrav på en fastighet i Hjorthagen eller liknande läge. Fastighetsbolagen 
och värderaren på banken satte direktavkastningskraven för äldreboenden på liknande nivåer. 
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Två av värderarna la sig påtagligt lägre än samtliga fastighetsbolag medan den tredje lade sig 
närmre fastighetsbolagen.  
 
Skillnaderna aktörerna emellan kan förklaras med att värderarna har en annan roll än de som 
arbetar på fastighetsbolag eller som värderare på bank. När fastighetsbolagen svarade på 
frågan vad de skulle sätta för avkastningskrav utgår de från sitt individuella avkastningskrav 
vilket bygger på deras individuella förutsättningar. Värderingsbolagets arbete är att bedöma 
hur marknaden ser och prissätter de fastigheter de värderar. Det innebär att de ska spegla vad 
marknaden är villig att betala och utgår från marknadsmässiga direktavkastningskrav. På 
marknaden finns inte bara fastighetsbolag utan även institutioner som till exempel 
pensionsförvaltare. Dessa är inte beroende av extern finansiering då de ofta använder internt 
kapital för att investera. Eftersom de enbart tittar på avkastning på totalt kapital utan att 
behöva ta hänsyn till finansiering i kombination med att de benchmarkar sina 
fastighetsinvesteringar med vad de kan få för avkastning på samma pengar på obligationer 
kan de pressa ner direktavkastningskraven ganska lågt. Att en minskad avkastning på 
obligationer leder till lägre avkastningskrav på andra investeringar överensstämmer med 
Linds första samband för direktavkastningskraven; sambandet med avkastning på andra 
investeringar som i det här fallet är obligationer. 
När direktavkastningskraven på fastigheter sänks innebär det att priserna på fastigheterna har 
gått upp. De av institutionerna pressade priserna i storstäderna innebär att fastighetsbolag inte 
vill konkurrera på dessa delmarknader. Fastighetsbolagen lånar pengar för att utnyttja 
hävstångseffekten och maximera avkastningen på det egna kapitalet. Då fastighetsbolagen är 
beroende av lånade pengar innebär det att bankens utlåningsmöjligheter ibland når en 
maxgräns för köpeskillingen vilket gör att fastighetsbolagen inte kan konkurrera på för höga 
prisnivåer och då inte heller de låga direktavkastningskraven som råder i vissa delar av 
landet, bland annat Stockholm.  
 
En idé som kan förklara varför värderaren på bank lade sig på samma nivå som 
fastighetsbolagen och inte som två av tre andra värderare är att denne investerar kapital i 
fastigheten, liksom fastighetsbolagen, och värderar därför utifrån det perspektivet. Banken 
som långivare bär riskerna som utlåning medför då stora delar av fastigheterna belånas. 
Enligt en av de tillfrågade på bank så ligger bankens värdering alltid lägre än värderarna på 
konsultbolag eftersom det är skillnad beroende på vem som är uppdragsgivare. En värdering 
av en konsult går alltid att påverka för fastighetsägaren. Att det finns en dialog mellan 
värderaren och fastighetsägaren bekräftas också av fastighetsbolaget. Enligt banken fokuserar 
de själva också mer på framtida värde medan värderarna tar fram ett marknadsvärde. Det kan 
vara så att banken är mer försiktig i sina bedömningar eftersom de själva bär risken. På grund 
av aktörernas olika perspektiv är det inte förvånande att resultaten därför skilde sig åt. Om det 
stämmer att det framtida värdet påverkar bankens värdering snarare än vad marknaden är 
villig att betala är bankens värdering inte jämförbar med värderarnas eftersom bankens 
värdering inte kan anses spegla ett marknadsvärde utifrån definitionen av begreppet.  
 

6.2 Hur förhåller sig äldreboenden och risker kopplade till dem i 
förhållande till hyresbostadsfastigheter och kontorsfastigheter, vilket 
tillgångsslag är äldreboenden mest lik? 

De direktavkastningskrav som värderarna presenterade för de tre fastighetstyperna skiljer sig 
mellan dem. Några av de tillfrågade uttryckte det som svårt att uttala sig då det är så mycket 
som påverkar direktavkastningskravet. Det är en tänkbar förklaring till spridningen. En annan 
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förklaring till den stora skillnaden mellan direktavkastningskraven för bostäder är att 
marknaden för bostadsfastigheter påverkas av så många andra aspekter än kassaflöde vilket 
gör kassaflödesmetoden otillräcklig som värdering. I vissa tillväxtområden som bland annat 
Stockholm hoppas en del som investerar i hyresbostadsfastigheter att kunna ombilda 
fastigheterna till bostadsrätter. Denna förhoppning syns inte i driftnettot men motiverar ett 
högre pris och därmed låg direktavkastning. Att detta påverkar direktavkastningen har stöd i 
teorin genom Linds andra samband. Dessa faktorer som gör att direktavkastningen pressas 
ner gäller inte för kontor och äldreboenden på samma sätt.  
 
Den faktor som har störst påverkan på direktavkastningskraven för bostäder är samtliga 
intervjuade överens om att det är läge. Det är stora skillnader i direktavkastningskrav mellan 
hyresbostadsfastigheter i olika delar av landet. Läget är en faktor som har påverkan även på 
kontor och äldreboenden, men äldreboenden är inte lika beroende av läget som de andra två 
vilket förklarar varför direktavkastningskraven inte skiljer så mycket för äldreboenden i olika 
geografiska lägen. För kontor är de största faktorerna enligt de flesta tillfrågade konjunktur, 
hyressvängningar i allmänhet och läge. En lågkonjunktur är något som har en mycket större 
negativ påverkan på ett kontor jämfört med ett äldreboende. Äldreboenden har långa 
hyresavtal som sträcker sig över flera konjunkturer, hyresgästen är ofta säker eftersom det 
ofta är en kommun eller en privat aktör med kommunen som uppdragsgivare och efterfrågan 
är stabil eftersom det finns äldre som behöver vård både i bra och dåliga ekonomiska tider. 
Därför påverkas inte äldreboenden av konjunktur på samma sätt som en kontorsfastighet.  
 
Skillnaderna i direktavkastningskrav mellan de tre fastighetstyperna och de största 
riskfaktorerna överensstämmer med Linds tredje samband; att risken i det aktuella objektet, 
d.v.s. sannolika svängningar i driftnettot, har ett samband med direktavkastningskraven. I ett 
bra läge som Hjorthagen är risken för hyresbostadsfastigheter i det närmsta obefintlig. För 
kontor är risken också låg då det är ett så pass bra läge, men ändå högre än för bostäder då 
driftnettot för en kontorsfastighet i Hjorthagen är mer volatilt. Äldreboenden har andra 
förutsättningar och fler risker än hyresbostadshus i bra lägen vilket gör driftnettot mindre 
stabilt. Men med ett säkert hyreskontrakt i ett läge som utgör bra förutsättningar för bostäder 
som alternativanvändning är det ändå relativt säkert.  
 
Resultatet överensstämmer också med de ”konventionella sanningarna” som Lind presenterat 
även om det är skillnader i hur starka sambanden är mellan de olika fastighetstyperna. Enligt 
det första sambandet är direktavkastningen för bostäder lägre än för kontor med tanke på att 
hyror och vakanser svänger mindre för bostäder än för kontor. Appliceras detta på 
äldreboenden bör de generellt ligga lägre än kontor då resultatet visar att kontor påverkas mer 
av konjunkturen än äldreboenden. Ett sådant mönster observeras inte i resultatet men kan 
förklaras med det tredje sambandet att direktavkastningen är lägre i centrala lägen än perifera 
i en större ort då svängningarna i driftnettot där är lägre. I just Stockholm är inte intäkterna 
för ett kontor lika volatila som i många andra delar av landet och hade frågan ställts angående 
en mindre ort eller ett mer perifert läge hade det troligen varit större skillnad mellan 
äldreboenden och kontor.  
 
På frågan till aktörerna angående vilken typ av fastighet som ett äldreboende var mest lik av 
hyresbostadsfastigheter eller kontorsfastigheter varierade svaren och resonemangen stort.  
De som ansåg att äldreboenden är mer lika kontorsfastigheter resonerade som så att 
hyreskontraktet och hyresgästen är av kommersiellt slag och fastigheten var specialanpassad 
för sitt ändamål. De lyfte också fram att marknaden för hyresbostadsfastigheter skiljer sig 
från den för kontor och äldreboenden så de sistnämnda kan ha samma typ av köpare. 
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Hyresbostadsfastigheter genererar inte en lika hög avkastning som ett äldreboende eller 
kontor och blir därför ointressant för en del fastighetsbolag och institutioner. 
 
De som resonerar som så att äldreboenden är mer lika hyresbostäder var fler än de som såg 
äldreboenden som mer lika kontorsfastigheter. Argumenten var att byggnaden är mer lik 
bostäder än kontor och alternativanvändningen ligger närmre bostäder. Det gör 
restvärdesrisken mer kopplad till bostäder än kontor. Hyreskontrakten för äldreboenden 
spänner också över flera konjunkturer och det finns en efterfrågan även i sämre ekonomiska 
tider vilket gör att äldreboenden, likt bostäder, inte påverkas lika mycket av konjunkturer som 
kontorsfastigheter gör och vakansrisken för äldreboenden är mer kopplad till den för 
bostäder. 
  
Om äldreboenden anses mer lika kontor eller hyresbostäder har betydelse då det kan påverka 
hur man ser på risken i fastigheten. För fastighetsbolagen är det mer lönsamt om 
äldreboenden anses ligga närmare bostäder i sina risker då det kan leda till lägre riskpåslag 
vid finansiering vilket betyder en ökad köp- och konkurrenskraft för fastighetsbolagen då de 
även konkurrerar med de institutioner på marknaden som också är intresserade av att köpa 
äldreboenden.  
 
Med tanke på att den stora risken för kontor är konjunktur vilket inte påverkar äldreboenden 
så mycket bör man kunna säga att i ett läge med goda möjligheter till en alternativanvändning 
som bostäder så är äldreboenden mer lika bostäder. Även om bostäder har mycket speciella 
marknadsförhållanden i vissa områden, som Stockholm, så bör dessa faktorer också påverka 
äldreboenden eftersom dess alternativanvändning är bostäder. 
 

6.3 Hur tror olika aktörer att man kommer att se på de olika riskerna i 
framtiden och hur säkert är äldreboenden som investering? 

Aktörerna anser att direktavkastningskraven för äldreboenden överlag ligger på en bra nivå. 
Vad gäller geografiska skillnader gick åsikterna isär mellan en del av aktörerna. I Stockholm 
är direktavkastningskraven lägre jämfört med andra delar av landet. En förklaring till detta är 
att konkurrensen är stor i Stockholm då många aktörer, som institutioner, känner sig bundna 
till den marknaden. En värderare var kritisk till att det ändå är så lite skillnader geografiskt. 
Enligt denne är nivån bra i de orter där efterfrågan på bostäder möjliggör en 
alternativanvändning för äldreboenden som bostäder som i storstadsområdena men att 
direktavkastningskraven borde vara högre i sämre orter. Det skiljer sig från fastighetsbolaget 
som anser att det är mer lönsamt att köpa i mindre orter. Dock poängterade det bolaget att de 
tar hänsyn till möjligheten till alternativanvändning när de förvärvar fastigheter i mindre 
orter.  
 
De flesta aktörer delar uppfattningen om att direktavkastningen kan komma att pressas lite 
framöver fram till dess att räntorna börjar gå upp. Då tror de flesta att priserna kommer att 
stiga igen med undantag av Stockholm där priserna kan tänkas vara mer stabila. Ett av 
fastighetsbolagen tror att många kommuner kan komma att sälja ut ett äldre fastighetsbestånd 
av äldreboenden vilket kan leda till en större spridning i direktavkastningskraven. 
  
Den generella uppfattningen har också stöd i teorin genom sambandet mellan 
direktavkastning och avkastning på alternativa placeringar vilket är beroende av räntorna. När 
räntorna går upp finns en viss risk att intresset för att investera i fastigheter minskar till 
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förmån för obligationer och andra investeringar. Samtidigt är en annan alternativ investering 
bostäder som i vissa lägen är en möjlig alternativanvändning för äldreboenden. Med tanke på 
det borde äldreboenden i områden med högt tryck på bostäder kunna ha fortsatt låga 
direktavkastningskrav.  
 
Ett av fastighetsbolagen tror att kontrakten för äldreboenden kommer att bli kortare i 
framtiden när det första hyreskontraktet går ut. Då blir driftnettot mer volatilt vilket enligt 
Linds tredje samband bör påverka direktavkastningen negativt. Dock räknar man idag med 
högre risk på restvärdet då alla aktörer är överens om att det finns en osäkerhet i framtida 
driftnetto. Därigenom tar man redan hänsyn till en framtida osäkerhet. Även idag påverkas 
också direktavkastningskrav av fastighetens ålder och utifrån den här studien är det svårt att 
säga om direktavkastningskraven för en äldre fastighet i framtiden kommer att påverkas mer 
än direktavkastningskraven för en äldre fastighet i dag. 
 
En av värderarna pratade om ett flockbeteende. Just nu är det trendigt med äldreboenden och 
samhällsfastigheter. Det är ny marknad som är het och många är intresserade av dem, men 
enligt värderaren kan flocken vända, det kan bli mindre trendigt när de har funnits på 
marknaden ett tag. Säkerligen har värderaren rätt i att det kommer att komma andra 
investeringar som blir trendigare. Med tanke på att investerarna är seriösa vinstdrivande 
aktörer bör detta dock inte påverka direktavkastningskraven så länge äldreboenden 
fortfarande anses ge en stabil avkastning.    
 
Vad gäller synen på risker i framtiden så har en del aktörer resonerat kring trender. Kommer 
man i framtiden att efterfråga den typ av äldreboenden som finns i dag eller kommer man att 
efterfråga någonting annat? Trender kan komma att utgöra en risk i och med att allt fler 
kommuner i Sverige inför lag om valfrihetssystem vilket ger de äldre rätten att själva välja 
vilket äldreboende de vill bo på och då har trender i de äldres preferenser betydelse för 
efterfrågan. Den framtida efterfrågan kan påverka kommuner att ställa nya krav på den typ av 
befintliga äldreboenden som finns idag. Detta är främst en risk i orter med liten eller 
obefintlig befolkningsökning där priserna på mark och byggkostnader gör det gynnsamt för 
konkurrerande fastighetsföretag att bygga nya äldreboenden. Kommunen kan välja att teckna 
kontrakt med ett konkurrerande fastighetsbolag och få ett nytt äldreboende i stället för att 
fortsätta bedriva verksamhet i det äldre. Trenders påverkan på framtida efterfrågan är dock 
ingen risk som aktörerna lyft fram som betydande. Två aktörer upplyste om att det kan vara 
så att det ligger längre fram i tiden än någons karriärhorisont. En del andra trodde att det 
befintliga beståndet kan gå att anpassa eller att trender inte kommer att påverka eftersom 
vårdbehovet är så stort när man kommer in på ett äldreboende.  
   
Ingen vill riktigt svara på vad som kommer hända med direktavkastningskraven på lång sikt, 
vilket är motsägelsefullt med tanke på att äldreboenden betraktas som en säker investering.  
Kvalitetsfrågor i äldreboenden har fått en större uppmärksamhet på senaste tiden. Lagen om 
valfrihetssystem är under utredning i många av Sveriges kommuner och de äldre kommer att 
få en allt större valfrihet. Med tanke på att betalningsviljan bland de äldre har ökat för 
boenden som bidrar med extra livskvalitet kan det hända att utformningen av äldreboenden 
och trender får en större betydelse i framtiden. Samtidigt finns en stor efterfrågan på 
äldreboendeplatser och vårdbehovet är oftast stort när de äldre väl får en plats. Vi tror därför 
inte att trender kan komma att få en stor påverkan på äldreboenden utan snarare yttrar sig i ett 
ökat antal trygghetsboenden och seniorbostäder som riktar sig till en något friskare målgrupp. 
Äldreboenden bör därför betraktas som en förhållandevis säker investering. 
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 Slutsats och diskussion 7
 

I det här kapitlet presenteras studiens slutsatser och studiens reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet diskuteras. Avslutningsvis presenteras förslag på framtida forskning. 

 
 

7.1 Vilka risker är störst för äldreboenden, skiljer sig synen mellan olika 
aktörer? 

Även om åsikterna aktörerna emellan inte är entydiga kan man dra slutsatsen att det tycks 
vara faktorer kopplade till restvärdet som har den största påverkan på värderingen och 
därigenom direktavkastningskraven. Bland de faktorer som tagits upp är det den politiska 
risken, läget och alternativanvändningen som nämns som viktigast. Vad gäller den politiska 
risken tycks den vara begränsad. Läge och alternativanvändning hänger ihop då ett bra läge 
för bostäder är en förutsättning för en alternativanvändning av äldreboenden som bostäder. 
Slutsatsen utifrån empirin blir således att om någon faktor ska lyftas fram som viktigare än de 
andra tycks det vara läget. Främst ska läget vara bra för användningen som äldreboende men 
det bör också vara ett bra läge för en alternativanvändning som bostäder.  
 

7.2 Hur förhåller sig äldreboenden och risker kopplade till dem i 
förhållande till hyresbostadsfastigheter och kontorsfastigheter, vilket 
tillgångsslag är äldreboenden mest lik? 

Aktörerna resonerar olika och samtliga resonemang är bra. Slutsatsen blir därför att det är 
svårt att jämföra äldreboenden då de är ganska olika de två andra fastighetstyperna och ska 
man placera dem någonstans blir det mitt emellan. Om man ändå ska välja något så bör man 
göra skillnad beroende på läget. Ett läge där alternativanvändningen för bostäder inte är 
självklar bör nog jämföras med en kontorsfastighet då hyresavtalet är kommersiellt och 
villkoren kommersiella. Samtidigt är fastighetstyperna riskmässigt inte särskilt lika. I ett läge 
där det finns möjligheter att göra om äldreboendet till bostäder bör de därför snarare anses 
vara mer lika bostäder. Ett hyresbostadshus kan ha flera faktorer som påverkar marknaden, 
som kopplingen mellan framtida förväntningar på driftnettot och direktavkastningskravet. Det 
gör fastigheten svårvärderad, i alla fall med enbart en kassaflödesmetod, men om 
äldreboendet kan byggas om till bostäder bör dessa faktorer kunna ha en påverkan även på 
äldreboendets restvärde.  
 

7.3 Hur tror olika aktörer att man kommer se på risken i framtiden? Hur 
säkert är äldreboenden som investering? 

Inom den närmsta tiden verkar det sannolikt att direktavkastningen kommer pressas 
ytterligare. När räntorna stiger bör också direktavkastningskraven stiga. Vad som händer 
långsiktigt, när hyreskontrakten börjar gå ut är svårare att uppskatta. Trender kan göra att nya 
krav ställs på äldreboenden. Även om detta är långt in i framtiden har det viss betydelse för 
restvärdet. Det som talar emot att trender kan komma att utgöra en stor risk är att 
äldreboenden är anpassade för de som är i stort behov av vård och i det skedet får trender 



 

 
44 

mindre betydelse. De flesta aktörer tycks lita på att framtida efterfrågan ändå kommer vara 
stabil och äldreboenden bör därför betraktas som säkra investeringar.  
 

7.4 Reliabilitet 
Reliabiliteten beskriver med vilken exakthet samma studie går att upprepa och om en 
upprepning kan leverera likvärdiga resultat oberoende av vem som utför studien 
(Vetenskaplig metod, 2009).  
 
I en studie som tillämpat en kvalitativ metod och baseras på intervjuer är sannolikheten större 
att mycket av informationen grundar sig i respondenternas värderingar och kunskaper, vilka 
kanske inte alltid fullt representerar marknadens uppfattning och det får man ta hänsyn till. 
Därav kan det vara svårt att få hög reliabilitet i en kvalitativ studie och att andra mer 
relevanta kriterier för att mäta undersökningens kvalitet finns tillgängliga istället. För att på 
bästa sätt ändå öka reliabiliteten i denna studie har valet av de intervjuade noga övervägts 
baserat på vilka som förmodligen kan bistå med information av hög kvalitet och riktighet. 
Personerna som intervjuats i den här studien är personer som bedömts mycket kunniga inom 
sina respektive områden. Om studien ska upprepas och ge likvärdiga resultat bör personer 
med samma höga kunskapsnivå och insyn på området intervjuas.  
 

7.5 Validitet 
Validitet beskriver hur väl studien besvarar frågeställningarna utifrån den empiriska grund 
som framställts (Vetenskaplig metod, 2009). 
 
Denna studie anses av författarna ha hög validitet då de frågeställningar som presenterats 
under syftet blivit väl besvarade och analyserade. Studien har grundligt gått igenom vilka 
risker som olika aktörer utvärderar vid förvärv av äldreboenden, hur äldreboenden ses av 
olika aktörer i förhållande till kontors- och hyresbostadsfastigheter och besvarat hur aktörerna 
kommer att se på risken i framtiden.  
 

7.6 Generaliserbarhet 
Med generaliserbarhet avses hur pass resultatet kan anses stämma generellt 
(Psykologiguiden, 2014).  
 
Generellt anses inte en kvalitativ metod lika generaliserbar som en kvantitativ metod. 
Resultatet bygger på erfarenheter och kunskaper hos 10 olika aktörer på marknaden. 
Eftersom marknaden för just segmentet äldreboenden är förhållandevis liten i förhållanden 
till en del andra länder är mängden aktörer ändå ganska begränsad. Eftersom de intervjuade 
har valts till stor del på grund utav sin stora erfarenhet och inflytande över marknaden bör 
resultaten ändå vara relativt generaliserbara för segmentet. Vad gäller samhällsfastigheter i 
stort kan studien anses ge en indikation för hela segmentet men då det finns stora skillnader 
mellan samhällsfastigheter beroende på användning uppskattas inte generaliserbarheten för 
marknaden för samhällsfastigheter som särskilt stor. 
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7.7 Förslag på vidare forskning 
En fundering som uppkommit under studiens gång har varit hur framtiden kommer att se ut 
för äldreboenden. Kommer våra äldre i framtiden vilja bo på samma sätt som de gör idag? 
Därför vore det intressant att undersöka hur de äldres preferenser påverkar efterfrågan för 
specifika äldreboenden när allt fler kommuner inför valfrihet. 
 
På senare tid har flera friskolor gått i konkurs. Man skulle därför kunna undersöka de privata 
aktörer som driver friskolor och jämföra med privata aktörer för äldreboenden, finns det 
några likheter eller skillnader mot privata aktörer inom äldreomsorgen? Hur ser 
hyresgästrisken ut för äldreboenden jämfört med andra samhällsfastigheter?  
 
När de långa hyreskontrakten som tecknats sedan uppsvinget för äldreboenden som började 
för ca 10 år sedan börjar gå ut skulle det vara intressant med en kartläggning av vad som 
hände vid kontraktstidens slut. Hur stor andel av kontrakten förnyades och med vilka 
löptider? Hur stor andel av äldreboendena byggdes om för en annan typ av användning? Hur 
pass bra var investeringen? 
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8.5 Bilagor 
 
Bilaga 1 – Intervjumall 
 
Frågor till Fastighetsbolag 
 

1. När ni gör en kalkyl för att få fram ett individuellt avkastningsvärde på en fastighet 
inför förvärv, hur får ni fram er kalkylränta? Hur beräknar ni risken? 

 
2. Skulle ni kunna berätta vad en ungefärlig riskpremie/direktavkastning skulle ligga på 

för er för ett nytt äldreboende i hjorthagen, 3000 kvm bruksarea, 50 lägenheter? 
Behöver ni göra egna antaganden, i så fall vilka? 

 
3. Kan ni rangordna de största riskfaktorer som ni ser finns för ett äldreboende, ett 

kontor, respektive en hyresbostadsfastighet? 
 

4. Stämmer det överens med de risker ni ser som de största för er verksamhet i stort eller 
finns det några andra risker ni tar hänsyn till som är större? 

 
5. Om ni skulle jämföra risken för ett äldreboende med risken för kommersiella 

fastigheter eller en hyresbostadsfastighet, vilken fastighetstyp har en risk mest lik ett 
äldreboende enligt er? 

 
6. Tycker ni att risknivån ligger på en bra nivå för äldreboenden idag? Är det någon 

skillnad geografiskt? 
 

7. Hur tror ni att det kommer se ut i framtiden? 
 

8. Hur kommer det att påverka er i framtiden? 
 

9. Tycker ni att risken är svårare eller enklare att uppskatta för ett äldreboende jämfört 
med en kontorsfastighet eller en hyresbostadsfastighet? 

 
10. Tycker ni att bankernas riskbedömning är rimlig? Är det skillnad mellan olika 

banker? 
 

11. Tycker ni att värderingsföretagens riskbedömning är rimlig? Upplever ni att det är 
skillnad mellan värderingsföretagen? 

 
12. Finns det någonting ni skulle vilja tillägga vad gäller riskbedömning eller värdering 

av äldreboenden i förhållande till andra fastigheter? 
 



 

 
51 

 
 
Frågor till Värderare 
 
1. När ni en kalkyl för att få fram ett individuellt avkastningsvärde på en fastighet, hur får 

ni fram er kalkylränta? 
 

2. Beroende på vilka typer av fastigheter ni har, skulle ni kunna berätta vad ni tror att en 
ungefärlig riskpremie/direktavkastning för en fastighet i Hjorthagen, 3000 kvm 
bruksarea, 50 lgh/lokaler, om det gäller:  

• Kontorsfastighet fastighet 
• Hyresbostadsfastighet 
• Äldreboendefastighet 

 
3. Om fråga 2 är svår att svara på: syftet är att vi vill se ungefär hur mycket risken kan 

skilja mellan olika fastighetstyper, har ni någon form utav statistik eller liknade som kan 
illustrera detta? Eller om ni gör några egna antaganden eller har ett exempel så att man 
ser skillnader mellan “likvärdiga” fastigheter”? 
 

4. Kan du rangordna de största riskfaktorer som finns för de olika fastighetstyperna? 
 

5. Vad är de största riskerna för er verksamhet? 
 

6. Om ni skulle jämföra risken för ett äldreboende med risken för kommersiella fastigheter 
eller en hyresbostadsfastighet, vilken fastighetstyp har en risk mest lik ett äldreboende? 
 

7. Tycker ni att risknivån ligger på en bra nivå för äldreboenden idag? 
 

8. Hur tror ni att det kommer se ut i framtiden?  
 

9. Tycker ni att risken är svårare eller enklare att uppskatta risken för ett äldreboende 
jämfört med en kontorsfastighet eller en hyresfastighet? 
 

10. Finns det någonting ni skulle vilja tillägga vad gäller riskbedömning eller värdering av 
äldreboenden i förhållande till andra fastigheter?  

 
 
Frågor till Banker 
 

1. Vilka riskfaktorer tar ni hänsyn till vid en utlåning?  
 

2. Hur ser processen ut när ett stort fastighetsbolag vill låna för att finansiera ett 
nyförvärv? 

Vilka risker tittar ni specifikt på då? 
Hur utvärderar ni dem? 

 
3. I vilken utsträckning påverkar fastighetstypen kreditbeslutet? 

 
4. Om man jämför finansiering av kommersiella fastigheter, hyresbostadsfastigheter 

eller äldreboenden?  
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5. Vid en kreditbedömning, hur stor betydelse har säkerheten i förhållande till bolaget i 
allmänhet? 

 
6. Vilka är de största riskerna om man ska finansiera just en fastighet? 

 
7. Anser du att äldreboenden är säkert eller osäkert att finansiera i förhållande till andra 

fastighetstyper? 
 

8. Hur ska man se äldreboenden? Kontor eller mer bostad? 
 

9. Gör ni värderingen av fastigheten själva eller använder ni er av värderingsföretag? 
 

10. Hur mycket tittar ni på direktavkastningskravet från värderingsföretaget? 
 

11. Vad utgår ni ifrån när ni bedömer om det är rimligt eller inte? 
 

12. Anser ni att det är en rimlig risknivå på äldreboenden idag? 
 

13. Hur mycket tar ni hänsyn till om man kan lyfta momsen eller inte? 
 

14. Anser ni att det är lika lätt att bedöma risk för äldreboenden som för andra typer av 
fastigheter? 


